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รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 1 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

สวนที่ 1 : สวนนํา 
1. ประวัติความเปนมา 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ สํานักคอมพิวเตอรไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2526  ในรูปของ “โครงการจัดตั้งสํานักบริการคอมพิวเตอร” 
และตอมาไดมีประกาศจัดตั้งเปนหนวยงานในราชกิจจานุเบกษา และยกวิทยฐานะเปน “สํานักคอมพิวเตอร”  เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2536 เพื่อเปนหนวยงานกลางใหการประสานงานดานการใชระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  โดยมี
สํานักงานกลางตั้งอยูที่ประสานมิตร  และสํานักคอมพิวเตอรไดขยายพื้นที่ใหบริการไปที่ มศว องครักษ  และเปด
“สํานักคอมพิวเตอร มศว องครักษ” อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2541 

สํานักคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนหนวยงานที่ผลักดันและดําเนินงานตาม
นโยบายดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนิสิต บุคลากร และหนวยงานตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ระบบไอซีทีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว   

สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในดานการประสานงาน การจัดทํา และการวางแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการมีการใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการจัด
ใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  ดาน 
การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนดานการใหบริการ
วิชาการ การฝกอบรม และการใหคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

สถานที่ต้ัง 

 สํานักคอมพิวเตอร  (สวนกลาง : ประสานมิตร) 

 อาคาร 16  ชั้น 2-4 และ ชั้น 15  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 
       โทรศัพท 0-2649-5706  หรือ  0-2649-5000 ตอ 5067,5069  
       โทรสาร  0-2259-2217 

 สํานักคอมพิวเตอร  มศว องครักษ 

 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 
 63  หมู 7 ถนน รังสิต –นครนายก  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  26120 
        โทรศัพท 0-2649-5188  หรือ  0-2649-5000 ตอ 1124-1126  

อีเมล: swucc@swu.ac.th 

เว็บไซต: http://cc.swu.ac.th 



2 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 

ปรัชญา 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

ปณิธาน 
มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสื่อสารและการสรางองคความรู เพื่อพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากพันธกิจและภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยมอบหมายไว  

สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ป 2550-2554 ไว ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ 

สามารถรองรับภารกิจทั้งทางดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ยุทธศาสตรการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาศูนยกลางแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมี

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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4.  ยุทธศาสตรการใหบริการวิชาการ 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ยุทธศาสตรการบริหาร 

นโยบาย 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและโครงสรางขององคกรใหมีประสิทธิภาพ สามารถใชทรัพยากร

ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 

3. ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกจิหลกั 
สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

 1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัยใหทัน

กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ   และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ 
 2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

จัดบริการการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหแก นิสิต คณาจารย และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  อนัไดแก บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ

หองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบโทรศัพท  และระบบสารสนเทศและการใชงานอื่นๆ ผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต 
3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 

วางแผนและดําเนนิการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย

ประสานการดําเนินงานกับผูใชของหนวยงานตาง ๆ 
4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

จัดบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนรายวิชา   และ

บริการการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สําหรับคณาจารย นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการใชงานทั่วไป 
 5. บริการวิชาการ 

จัดบริการฝกอบรมความรูและทักษะการใชงานคอมพิวเตอร  ใหแก  นิสิต คณาจารย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
 6. สนับสนุนงานวจิัยและงานอื่น ๆ 

จัดบริการระบบสืบคนขอมูลทางวชิาการเพือ่สนับสนุนงานวิจัย งานประชาสัมพันธผานเครือขาย 

การใหบริการยืม บํารุงรักษา และคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 



4 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

แผนงาน 

 เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค 

สอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอรที่กําหนดไว อีกทั้งเพื่อให

ตอบสนองตอการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถกาวทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น โดยใหบุคลากรของทุกฝายไดมี            

สวนรวมในการกําหนดแผนการดําเนินงาน 

 ในการกําหนดแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  นอกจากจะพิจารณาโดยอาศัยนโยบายการบริหารงาน

และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยแลว  ยังไดคํานึงถึงองคประกอบและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและ    

ภายนอกที่อาจสงผลตอการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน อันไดแก 

• ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

• ปญหา/อุปสรรค ตลอดจนขอจํากัดตางๆ  ในการดําเนินงานที่ผานมา 

• แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ 

• แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการดําเนินงานและโครงการ  

ในระหวางปการศึกษา 2551 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ไดนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและตอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  โดยในปการศึกษา 2551 
สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551)  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย
โครงการ / โครงการยอย / กิจกรรมตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบระบบการบํารุงรักษา 
 การจัดทํารายงานวิเคราะหผลการดําเนินการใหบริการวงจรส่ือสาร   
ทุกเสนทาง 

 การติดตั้งอุปกรณ Access Point ระยะที่ 2 

 การวิเคราะหการปรับปรุงเครือขาย 

 การวิเคราะห และแผนการโยกยาย Data Center 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

 

โครงการระบบบริหารงานบุคคล (HURIS) 
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของ SUPREME95 และ SUPREME2002 

 โอนยายขอมูลบุคลากรจากโรงพยาบาลชลประทนฯ เขาสูระบบ

ฐานขอมูล มศว 
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 โครงการถายโอนระบบ SUPREME95 และ SUPREME2002 

  สูระบบงาน HURIS 
โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
SUPREMEPlusระยะที่ 2 

 การวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัย         

(SWU-Datawarehouse) 

 การพัฒนาระบบตรวจติดตาม KPI (KPIs Monitoring System) 

 การพัฒนาระบบคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการติดตาม

การใชงบประมาณ 

 การนําเสนอสารสนเทศดวยระบบ Oracle Datawarehouse 
โครงการศูนยบริการขอมูล มศว ระยะที่ 2 

 การปรับเปล่ียนเว็บไซตเพื่อเผยแพรและใหบริการขอมูลของ

มหาวิทยาลัยแกสังคม 
โครงการระบบบริหารงานจราจรและยานพาหนะ ระยะที่ 2 

 การจัดทําฐานขอมูลยานยนตของมหาวิทยาลัย 

 การจัดทําระบบจองรถยนตเพื่อใชในราชการ 
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ SUPREME 

 การวิเคราะหและบํารุงรักษาระบบใหสอดคลองกับภาระงานปจจุบัน

และการพัฒนาเพิ่มเติม 

 การกําหนดการตรวจเยี่ยมการใชงานของผูใชระบบ (Visit) 
โครงการระบบริหารงานอาคารสถานที่และอุปกรณ ระยะที่ 2 

 การติดตั้งระบบฐานขอมูลอาคารสถานที่และอุปกรณประจําอาคาร 
โครงการติดตามประเมินผลระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

 สํารวจ ประเมิน และปรับปรุงระบบ 
โครงการระบบ SWU e-Journal Portal 

 การศึกษา วิจัยและพัฒนา เครื่องมือในการจัดการระบบ e-Journal 

 การจัดทํา Website SWU e-Journal 

 การฝกอบรมใหความรูแกผูดูแล e-Journal ที่ติดตั้งภายใตความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
โครงการระบบ SWU e-Survey Portal 

 การศึกษา วิจัยและพัฒนา เครื่องมือในการจัดการระบบ e-Survey 

 การจัดทํา Website SWU e-Survey 

 การฝกอบรมใหความรูแกผูดูแล e-Survey สําหรับงาน/หนวยงานตางๆ 
โครงการระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส 

 การติดตั้งระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
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โครงการศูนยเอกสารอิเลคทรอนิกส 
 การติดตั้งระบบการจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส 

3. การสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 

โครงการพัฒนา Courseware e-learning (SOT2) รุน 2 
 การพัฒนา e-Learnig Courseware รุน 2 
 การฝกอบรมการพัฒนา e-Learnig Courseware ใหแกบุคลากร รุน 2 
 การพัฒนาฐานขอมูล  Learning Object Repository 

โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตดาน ICT Competence 
 การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ICT Competency ใหแกบุคลากรและนิสิต 
 การฝกอบรมเพื่อพัฒนา Competency ดาน ICT ใหกับบุคลากรสาย
บริหารกรณีศึกษา เลขานุการ คณะ/สถาบัน/สํานัก 

 การฝกอบรมเพื่อพัฒนา Competency ดาน ICT ของบุคลากรใหมของ
มหาวิทยาลัย 

 การฝกอบรมเพื่อพัฒนา Competency ดาน ICT ของนิสิตของ
มหาวิทยาลัย 

 การจัดทําระบบสอบวัด Competency ดาน ICT ใหแกบุคลากรและนิสิต 
โครงการระบบบริหารและบริการดาน ICT ที่ดี (ICT Best Practice) 

 การวิเคราะหปรับเปล่ียนและจัดทําระบบการบริหารงานดาน ICT 
 การจัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดาน ICT  
 การจัดการการใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและเครือขายผานระบบ Web 
 การจัดทําฐานขอมูลอุปกรณ ICT ของมหาวิทยาลัย 
 การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรประจําเดือน 
 การติดตั้งระบบการดูแลการใชงานตามาตรฐานระบบ MAPS ระยะที่ 2 
 การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี สําหรับการมีการใชระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

4. การใหบริการวิชาการ 
 

โครงการ Cyber Education เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถดาน ICT 
ใหแกชุมชน 

 ศึกษา วิจัย และพัฒนา Courseware เพื่อการอบรมความรูและทักษะ
ดานการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 

 ศึกษา วิจัย เครื่องมือ Open Source ระบบการจัดการ Cyber 
Education 

 ทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการศึกษา วิจัยองคความรูใน
การจัดการ  Cyber Education 

 โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษา แบบ Cyber Education ที่ดี 
(Best Practice) ในตางประเทศ 

 การจัดทําระบบเครือขายนักวิชาการและผูสนใจ/สมาชิก Cyber Education 
 การจัดทําเนื้อหาเผยแพรความรูสูสังคมผานทางเว็บไซต Cyber Education 
 โครงการนํารองการเรียนรูแบบ Online  ดวยหลักสูตรระยะสั้น 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 7 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 การใหคําปรึกษาในการใช ICT แกบุคคลทั่วไป 
 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อชุมชน 
 โครงการผลิตบุคลากรดานไอทีมืออาชีพตามความตองการของตนเอง
และตลาดแรงงาน (Supply Chain Management : IT Professional) 

 โครงการบริการวิชาการ “พัฒนาครูในยุค Cyber” 
 โครงการเผยแพรควารมรูดาน ICT สัญจรในชุมชนที่ดอยโอกาส 

5. การบริหาร 
 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานในสํานักคอมพิวเตอร 
 การปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร 
 การปรับระบบการบริการแบบ One Stop Service 
 การปองกันความเสี่ยงในองคกร 
 การรณรงคประหยัดสาธารณูปโภค 
 การจัดการความรูในองคกร 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
 การสงเสริมและพฒันาศักยภาพบคุลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 การสงเสริมการทําวิจัยในงานประจํา (R to R : Routine to Research) 
 การสงเสริมใหบุคลการไดมีความกาวหนาในสายงาน 
 การศึกษาดูงานในประเทศ 
 การศึกษาดูงานตางประเทศ 

โครงการอนรุักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

 การพัฒนาและเผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามผานเว็บไซต 
โครงการงานเจาภาพ UniNet 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนเครือขาย
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 19” 

โครงการความรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ประชุม แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 
 แลกเปลี่ยนระบบสารสนเทศที่เปนประธยชนตอการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 
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4. โครงสรางหนวยงาน   (การแบงสวนราชการของสํานกัคอมพิวเตอร) 

 

 
 

 
งานบริหารและธุรการ 
หนวยสารบรรณ  
หนวยประชุม   
หนวยธุรการ   
หนวยบุคคล 
หนวยอาคารสถานที่ 
หนวยประชาสัมพันธ 
หนวยบริหารและธุรการ      
องครักษ 

งานคลังและพัสดุ 
หนวยการเงิน/บัญชี   
หนวยพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
หนวยสนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอร 

หนวยบริการวิชาการ 
งานนโยบายและแผน 
หนวยแผนงานและโครงการ   
หนวยแผนงานงบประมาณ  
หนวยแผนอัตรากําลังและการ
พัฒนาบุคลากร   

หนวยแผนวิจัยและพัฒนา 
หนวยประเมินและติดตาม 
   ผลการดําเนินงาน 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หนวยวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ   
หนวยพัฒนาระบบ 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
หนวยประสานงานผูใช 
หนวยตรวจสอบและดูแล
ระบบ 

งานประสานงานระบบ             
สารสนเทศ องครกัษ 

 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หนวยเครือขายประจําอาคาร 
หนวยคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 
หนวยบริการซอฟตแวร 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
หนวยบริการการเรียน     
การสอน 
หนวยบริการสมาชิก 
หนวยบริการการวิจัย 

งานสนับสนนุวิชาการ 
หนวยใหคําปรึกษา 
หนวยหองสมุดวิชาการ 

งานปฏิบัติการและบริการ  
องครักษ 

 
 

 

งานบริหารเครือขาย 
หนวยวิศวกรรมเครือขาย 
หนวยระบบคอมพิวเตอรหลัก 
หนวยประสานงานระหวาง
องคกร/ หนวยงาน 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการเครือขาย  
หนวยบริการพื้นฐาน 
หน วยสนั บสนุ นบริ ก า ร 
เครือขาย 

งานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย องครักษ 

 

แผนภูมิที่ 1   โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร 
(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544  (ในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 57 ง  วันที่ 18 มิถุนายน 2544)  และ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 ตุลาคม 2544)   

สํานักงานผูอํานวยการ ฝายระบบสารสนเทศ ฝายปฏิบัติการและบริการ ฝายระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักคอมพิวเตอร 
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การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร  มีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนไปตามวัตถุประสงค   และมีคณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอรทําหนาที่กําหนดนโยบาย ใหคําแนะนําใหการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรบรรลุตาม

เปาหมายของหนวยงาน (ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 789/2547  เรื่อง  การมอบอํานาจของอธิการบดี

ใหผูปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่  29  เมษายน  2547)  ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหารงานภายในสํานักคอมพิวเตอร  โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
วางระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  หรือเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานวิชาการอื่นของสํานักคอมพิวเตอรแสวงหาความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของสํานักคอมพิวเตอรหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตาง ๆ  และเพื่อให

การปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักคอมพิวเตอรจึง

กําหนดใหมีเลขานุการผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการคอมพิวเตอร  และหัวหนาฝาย

ประจําฝายตาง ๆ ดูแลรับผิดชอบงานของฝาย  ดังแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  2  โครงสรางการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ท่ีปรึกษาอธิการบดีดาน ICT 

คณะกรรมการอํานวยการ ICT 

ท่ีปรึกษา/ผูชํานาญการ 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยพัฒนาการศึกษาไซเบอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย 
ระบบสารสนเทศ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการและบริการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอร 
และเครือขาย 
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คณะผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู (CIO : Chief Information Officer) 
ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ 

ประธานยุทธศาสตรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ 

ที่ปรึกษาอธกิารบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน 
 

คณะผูบริหารสํานกัคอมพิวเตอร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช   เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

ดร.อรรณพ  โพธิสุข รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

ดร.อุราพร ศุขะทัต รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

นายสมบุญ   อุดมพรยิ่ง รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

เลขานุการสาํนักคอมพวิเตอร และหัวหนาฝาย(ปฏบัิติหนาที่) 

นางพัชรินทร   สนธิวนิช  เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 

นางสาววิลาวัลย   บัวขํา ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 

นายดิเรก   อึ้งตระกูล  ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ 

นายมหัทธวัฒน   รักษาเกียรติศักดิ์ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

คณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพิวเตอร 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช   เทียนรุงโรจน) 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร   

    (ดร.อรรณพ  โพธิสุข)  กรรมการ 

    (ดร.อุราพร ศุขะทัต) กรรมการ 

    (นายสมบุญ   อุดมพรยิ่ง) กรรมการ  
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย   สันติวัฒนกุล กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย  พ.ต.ท. ดร.เภสัชกร นพดล  ทองนพเนื้อ กรรมการ 

ดร.พิศมัย  รัตนโรจนสกุล กรรมการ 

นายดิเรก   อึ้งตระกูล กรรมการ 

นางสุธาทิพย  ผนวกสุข กรรมการ 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช เลขานุการ 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 11 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี   รักษาเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําคุณ   ศรีสนิท ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 

อาจารยสาโรช  เมาลานนท  ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 

อาจารยศศิวิมล  สุขพัฒน  ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 
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5. อัตรากําลัง 
ในปการศึกษา 2551  สํานักคอมพิวเตอร  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูทั้งส้ิน  จํานวน  52  คน จําแนกเปน 

1. บุคลากรฝายบริหาร  จํานวน  8  คน (รวมขาราชการประจํา) 
2. บุคลากรประจํา  จํานวน  28  คน ประกอบดวย   

 - ขาราชการ            12  คน  
 - ลูกจางประจํา            1  คน  
 - พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา      10  คน  

  - บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ สํานักคอมพิวเตอร    5  คน 
                              (รวมตําแหนงอาจารย) 

4. บุคลากรชั่วคราว  จํานวน  15  คน 
5. อัตราวาง  2  อัตรา  
 

ตารางที่ 1   จํานวนอัตราบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  ประจําปการศึกษา 2551 

บุคลากรฝายบริหาร จํานวน 
(คน) 

บุคลากรประจํา จํานวน 
(คน) 

บุคลากรชั่วคราว จํานวน 
(คน) 

ฝายบริหาร 4 ขาราชการ 
 

12 พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว 

15 

ผูอํานวยการ 1 เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6  
(รองผูอํานวยการ) 

1   

รองผูอํานวยการ 3 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 
(เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร)  

1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 

1 
1 

ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 
ที่ปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร 
ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 

4 
1 
3 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 
นักวิชาการศึกษา 6 
นักวิชาการพัสดุ 5 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 5 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 
ผูปฏิบัติงานบริหาร  3 

2 
1 
1 
1 
4 
1 

นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร* 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 

1 
5 
5 
2 

  ลูกจางประจํา 1   
  พนักงานบริการอัดสําเนา 1   
  พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 10   
  รวม 10 อัตรา    :    
  นักวิชาการคอมพิวเตอร* 8   
  นักวิชาการเงินและบัญชี 1   
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1   
  บุคลากรที่มาปฏิบัติงานเต็มเวลา 

ณ สํานักคอมพิวเตอร 
5   

  รวม  7 อัตรา  (วาง  2  อัตรา)      
  อาจารย* 1   
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 4   

รวม 8 รวม  28 รวม 15 
รวมบุคลากรทั้งสิน้(ไมรวมอัตราวาง)   42 คน 

 
ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2552 

หมายเหตุ    บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําที่สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 42  อัตรา (ไมรวมตําแหนงอาจารย) 
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ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของบุคลากร  จําแนกตาม  ประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษาที่จบ 

วุฒิการศึกษาที่จบ  
ประเภทบุคลากร ป  เอก 

(คน) 
ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

รวม 
(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

(%) 

1. บคุลากรฝายบริหาร* 5 2 1 - - 8 16.00 
2. บคุลากรประจํา        

2.1 ขาราชการ        

สาย ข - 2 1 - - 3 6.00 

สาย ค - 3 4 1 - 8 16.00 

  รวมขาราชการ - 5 5 1 - 11 22.00 

2.2 ลูกจางประจํา - - - - 1 1 2.00 
2.3 พนักงานมหาวิทยาลัย   

- สายสนับสนุนวชิาการ    
 
- 

 
4 

 
6 

 
- 

 
- 

 
10 

 
20.00 

2.4 บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน 
ณ สํานักคอมพวิเตอร 

    - สายวิชาการ 

 - สายสนับสนุนวชิาการ 

 
 

- 

- 

 
 

1* 

2 

 
 

- 

2 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 
1 
4 

 
 

2.00 
8.00 

   รวมบุคลากรฯ  3 2 - - 5 10.00 
3.พนกังานมหาวิทยาลัย 
   (เงินรายได) 

    - สายสนบัสนนุวิชาการ 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

30.00 

รวมบุคลากรทั้งหมด 5 16 21 6 2 50** 100 
รวมเปนรอยละ 10.00 32.00 42.00 12.00 4.00   

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 

หมายเหตุ 

*   บุคลากรที่มีคําส่ังใหมาปฏิบัติงาน  ณ  สํานักคอมพิวเตอร  เต็มเวลา  
**  อัตรากําลังที่มีตัวปฏิบัติงานอยู ณ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552  (ไมนับรวมอัตราวาง 3 อัตรา) 
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ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรที่ศึกษาตอ  จําแนกตามวุฒิการศึกษาที่ศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ศึกษาตอ 
ประเภทบุคลากร 

 
ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส. 
(คน) 

ปวช. 
(คน) 

รวม 
(คน) 

คิดเปนรอยละ 
(%) 

1. ขาราชการ 4 1 - - 5 11.63 
สาย ข* 1 - - - 1 2.33 

สาย ค 3 1 - - 4 9.30 

2. ลูกจางประจํา - - - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายสนับสนุนวิชาการ (ประจํา) 

2 - - - 2 4.65 

4. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายสนับสนุนวิชาการ (ชั่วคราว) 

- 3 - - 3 6.98 

รวมบุคลากรที่ศึกษาตอ 6 4 - - 10  
รวมเปนรอยละ 13.95 9.30 - -  23.26 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 
หมายเหต ุ บุคลากรศึกษาตอนอกเวลาราชการ  จํานวน 10 คน   

บุคลากรทั้งหมด  รวมทั้งส้ิน  จํานวน  42  คน  (นับรวม *ผูบริหาร 1 คน)  

การคํานวนรอยละ =                                จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอ      x 100 

บุคลากรทั้งหมด  รวมทั้งส้ิน  จํานวน  42  คน  (นับรวม *ผูบริหาร 1 คน) 
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6. ความรับผิดชอบและหนาที่ของฝาย 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการแบงสวนงานภายในออกเปน  4  ฝาย โดยในแตละ

ฝายมีการกําหนดความรับผิดชอบและจัดแบงหนาที่อยางชัดเจน  ดังนี้ 

สํานักงานผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

รับผิดชอบงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการของสํานักคอมพิวเตอร อันไดแก  งานบริหารและ  

ธุรการ   งานคลังและพัสดุ  งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน 

ฝายระบบสารสนเทศ 

รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทําหนาที่วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และวิจัยและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ   และงานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยโดยการประสานงานผูใช 

ตรวจสอบและดูแลระบบ   รวมทั้งงานประสานงานระบบสารสนเทศ องครักษ 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 

รับผิดชอบงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยทําหนาที่ 

ตรวจสภาพ  ซอม  บํารุงรักษา  และจัดใหบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และการบริการใหคําแนะนํา

ปรึกษาดานคอมพิวเตอรแกอาจารย บุคลากร และนิสิต   รวมทั้งงานปฏิบัติการและบริการ องครักษ 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

รับผิดชอบงานบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยทําหนาที่วิเคราะหและออกแบบ  

จัดการและดูแล   บํารุงรักษา และจัดใหบริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง

งานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย องครักษ 
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7. อาคารและหองใหบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร มีที่ทําการ ณ อาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 

จํานวน 4 ชั้น คือ ชั้น 2, 3, 4, 15 และสํานักคอมพิวเตอร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อาคารเรียนรวม  ชั้น 3  

โดยแบงเปนหองบริการ/ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ดังนี้ 

ตารางที่ 4  ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ประเภท
หอง 

สถานที่ต้ัง ความจุ 
(ตรม.) 

เครื่อง 
ขยาย
เสียง 

(เครื่อง) 

เครื่องฉาย
ภาพ 

ขามศีรษะ 
(เครื่อง) 

เครื่อง
มัลติมีเดีย 

โปรเจคเตอร 
(เครื่อง) 

ที่นั่งฟง 
บรรยาย 

(ที่) 

เครื่อง
คอมพิวเตอร 

(เครื่อง) 

จุดตอ
เครือ
ขาย 
(จุด) 

1. หองบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 

16-406 อาคาร 16 

ชั้น 4 

216 1 - 1 ไมเกิน 

60 

1 1 

16-1502 อาคาร 16 

ชั้น 15 

120 - 1 - 30 - - 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพือ่การเรียนการสอน 

16-301 อาคาร 16  

ชั้น 3 

132 1 1 - - 41 48 

16-302 อาคาร 16  

ชั้น 3 

132 1 - 1 - 41 51 

302/1 อาคารเรียน

รวม ชั้น 3 

90 - - - - 40 48 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพือ่การบรกิาร 

16-307 อาคาร 16  

ชั้น 3 

132 - - - - 31 40 

16-308 อาคาร 16  

ชั้น 3 

132 - - - - 20 50 

302/2 อาคารเรียน

รวม ชั้น 3 

90 - - - - 30 48 

4. หองประชุม 

หอง

ประชุม    

ดร.  สุนทร   

แกวลาย 

อาคาร 16 

ชั้น 4 

264 1 - 1 ไมเกิน 

50 

1 2 

รวมทั้งสิ้น  1,308 4 2 3 140 205 288 
ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
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7.1 การบรกิารหองบรรยายเพื่อการเรยีนการสอน หองประชุม 
 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองบรรยายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย  สําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองบรรยายเพื่อกิจกรรมการบริการ

วิชาการแกชุมชน 
 ชวงเวลาการใหบริการ 

วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. – 16.00  น. 

วันเสาร – วันอาทิตย ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30  น. 
 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง  สามารถเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและติดตอกับ

เครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

หอง 16-406 

คุณสมบัติของเครื่อง 
   Pentium IV 2.8 GHz 
   Ram 256 MB 
  Hard Disk 40 GB 

หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย 

คุณสมบัติของเครื่อง 
   Core 2 Duo 2.2 
   Ram 1024 GB 
   Hard Disk 320 GB 
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7.2 การบรกิารหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 
 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย 

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองปฏิบัติการเพื่อ
กิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน 

 ชวงเวลาการใหบริการ 
วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. – 16.00  น. 
วันเสาร – วันอาทิตย ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30  น. 

 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 81  เครื่อง  ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถ

ติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 
หอง 16-301 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium 2.4 GHz 
Ram 1 GB 
Hard Disk 40 GB 
จํานวน 26 เครื่อง 
  

หอง 16-302 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium core2Duo 2.4 GHz 
Ram 1 GB 
Hard Disk 160 GB 
จํานวน 41 เครื่อง 

หอง 302/1 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเครื่อง  
Pentium core2Duo 2.4 GHz 
 Ram 1 GB 
 Hard Disk 160 GB 
 จํานวน 35 เครื่อง 

7.3 การบรกิารเครื่องคอมพิวเตอร 
สํานักคอมพิวเตอรไดจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารย และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตทุกระดับชั้น เพื่อใชงานคอมพิวเตอรสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน          
การสอน   การวิจัย   และการบริการวิชาการ   

 ชวงเวลาการใหบริการ 
วันจนัทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. –19.00  น. 
วันเสาร – วันอาทิตย ระหวางเวลา 08.30 น. –16.30  น. 

 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  81  เครื่อง พรอมเครื่องพิมพผลผานเครือขาย  3  เครื่อง 

ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

หอง 16-307 (ประสานมิตร) 

คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium Core2Duo 2.66GHz 
Ram 1 GB 
Hard Disk 160 GB 
จํานวน  31  เครื่อง 

หอง 16-308 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง  
Pentium Core2Duo 2.66 GHz 
 Ram 1 GB 
 Hard Disk 160 GB 
จํานวน  20  เครื่อง 

หอง 302/2 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium core2duo 2.66 GHz 
Ram 1 GB 
Hard Disk 160 GB 
จํานวน  30  เครื่อง 
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8. งบประมาณและการเงิน 
สํานักคอมพิวเตอรไดรับเงินจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

จากมหาวิทยาลัย   ดังนี้ 
1. งบประมาณแผนดิน (งบประมาณรายจายประจําป)   
     วงเงิน 15,489,180.- บาท (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรที่เปนขาราชการ  ลูกจางประจํา และพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทประจํา  และไมรวมงบประมาณของโครงการบริการวิชาการแกชุมชน) 
2. งบประมาณเงินรายไดของมหาวทิยาลัย   
     วงเงิน 6,745,280.- บาท 
3. งบเงินพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย  จํานวน 2 โครงการ  ไดแก  
     3.1  คาเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต จํานวน 200 เครื่อง วงเงิน  2,160,000.- บาท    
     3.2  ติดตั้งระบบเครือขายบัวศรี ณ อาคารที่พักบุคลากร  องครักษ วงเงิน  1,086,050.- บาท  
พิจารณารายละเอียดจํานวนเงินที่ไดรับตามแหลงเงิน และเปรียบเทียบกับปงบประมาณ  พ.ศ.2550         

ดังแสดงในตารางที่  5 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ  2550 – 2551                        
จําแนกตามหมวดเงินและแหลงเงิน    

หนวย : บาท 
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร แหลงเงินอื่น ๆ 

ปงบประมาณ/หมวดเงิน งบประมาณ 
รายจาย 

งบประมาณ 
เงินรายได 

งบพัฒนา
หนวยงานและ
มหาวิทยาลัย 

งบกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

กองทุน 
สวัสดิการ 

กองทุนสกล 
แสงโสภณ 

ปงบประมาณ 2550 16,520,862.45 11,786,400.00 2,980,0200.00 600,000.00 52,110.20 291,075.36 
 เงินเดือน/คาจาง 4,528,762.45 1,861,600.00 - - - - 
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 9,867,400.00 1,802,200.00 350,000.00 600,000.00 - - 
 ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 24,700.00 7,849,400.00 2,630,000.00 - - - 
 คาสาธารณูปโภค - 30,000.00 - - - - 
 เงินอุดหนุน 2,100,000.00 93,200.00 - - - - 
 รายจายอื่น - 150,000.00 - - - - 
  เงินดําเนินการอื่น ๆ - - - - 52,110.20 291,075.36 
ปงบประมาณ 2551 17,794,176.00 6,745,280.00 3,246,050.00 - 51,438.68 303,580.95 
 เงินเดือน/คาจาง 5,130,576.00* 2,256,828.00 - - - - 
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 8,305,600.00** 2,133,808.00*** 2,160,000.00  - - 
 ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,058,000.00** 480,409.00*** 1,086,050.00 - - - 
 คาสาธารณูปโภค - 138,400.00 - - - - 
 เงินอุดหนุน 3,300,000.00**** 864,255.00 - - - - 
 รายจายอื่น - 871,580.00 - - - - 
  เงินดําเนินการอื่น ๆ - - - - 51,438.68 303,580.95 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน 2551 

* คํานวณจากอัตราเงินเดือนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ประจํา) ท่ีมีคนครอง 

** งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ  2551 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ท่ีไดรับจัดสรร 8,725,600.- บาท  โอนไปงบลงทุน  420,000.- บาท   
   งบลงทุนไดรับจัดสรร 638,000.- บาท โอนมาจากคาตอบแทน 420,000.- บาท 
*** งบเงินรายได ปงบประมาณ 2551 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ไดรับจัดสรร  2,175,217.- บาท  โอนไปงบลงทุน  41,409.- บาท   
    งบลงทุนไดรับจัดสรร 439,000.- บาท โอนมาจากคาตอบแทน  41,409.- บาท 
**** งบเงินแผนดิน ปงบประมาณ 2551 งบเงินอุดหนุน 1,200,000.- บาท รวมงบเงินอุดหนุนโครงการ Cyber Education Center   
     2,100,000.- บาท   
 หมายเหต ุ คาเสื่อมราคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางของสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ  2551  รวมทั้งสิ้น  6,572,882.19.- บาท
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ตาราง  6  สรุปการเบิกจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ 2551 
 หนวย : บาท 

งบดําเนินงาน งบลงทนุ 

เงินเดือน/ คาตอบแทน คาครุภัณฑ แหลงเงนิ 

คาจาง 
ใฃสอยและ

วัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนนุ รายจายอืน่ รวม ที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

รวมทัง้ส้ิน 

งบประมาณแผนดิน  

ไดรับ
จัดสรร 

5.130,576.00  8,725,600.00    1,200,000.00      15,056,176.00     638,000.00  15,694,176.00  

โอนตาง
หมวด 

  -420,00.00       -     420,000.00     420,000.00                     -   

รวม 5,130,576.00  8,305,600.00                 -   1,200,000.00                  -     14,636,176.00  1,058,000.00  15,694,176.00  

เบิกจาย 5,130,576.00  8,274,784.41    1,082,305.00    - 14,487,665.41  - 992,119.75  15,479,785.16  

คงเหลือ                 -      30,815.59                 -     117,695.00                -         148,510.59      65,880.25      214,390.84  

         

งบประมาณเงินรายได  

ไดรับ
จัดสรร 

2,256,828.00  2,175,217.00    138,400.00    864,255.00  871,580.00     6,306,280.00     439,000.00   6,745,280.00  

โอนตาง
หมวด 

  -   41,409.00        -       41,409.00       41,409.00                     -   

รวม 2,256,828.00  2,133,808.00    138,400.00    864,255.00  871,580.00     6,264,871.00     480,409.00    6,745,280.00  

เบิกจาย 2,081,181.34  2,012,868.07  - 101,253.73  - 692,117.00  -255,662.00  -  5,143,082.14  - 445,412.40    5,588,494.54  

คงเหลือ   175,646.66    120,939.93      37,146.27    172,138.00  615,918.00     1,121,788.86      34,996.60   1,156,785.46  
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9. การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 

วัตถุประสงคการประกันคณุภาพการศกึษา 

1. เพื่อสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สังคมไทย และนานาประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบและการประกัน
คุณภาพ การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาระบบเครือขายขอมูลที่มีประสิทธิภาพ หรือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยในการ
กาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีทัศนคติที่ดี และมีศักยภาพสูงในการแสวงหาขอมูล
ขาวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครอืขายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของสํานักคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ 

นโยบายและมาตรการการประกันคณุภาพการศึกษา 

1. สรางระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการและการบริการ รวมทั้งการตรวจสอบ และพฒันาระบบมาตรฐานและระบบการ
ตรวจสอบประเมนิผล 

2. สรางมาตรฐานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย  การประสานงาน
เครือขายระหวางมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศในสังคมไทย และในระบบสากล 

3. สรางมาตรฐานระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริหารจัดการองคกร ทั้งภายในองคกรและการเชื่อมโยงระหวางองคกร 

4. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทั้งการบริการภายในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยและสังคม 

5. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานวิชาการ เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถ
สรางสรรควิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   และสามารถพัฒนาเปนศูนยกลางเผยแพรวิชาการและการ
คนควาวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสูสังคม 

6. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน ใหสามารถพัฒนา 
และผลักดันภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรใหมีศักยภาพสูงสุดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงานในแตละ

ภารกิจ และกําหนดใหมีการประเมิน ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนนั้น (ตามประกาศสํานัก

คอมพิวเตอร เรื่องนโยบายและมาตรการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542) 

2. สํานักคอมพิวเตอรไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส (คําส่ังสํานักคอมพิวเตอร

ที่  016/2551  ลงวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551)  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูทางดานเทคนิค วิธีการ 

ขอมูล และการดําเนินกิจกรรม 5ส ใหแกบุคลากรในหนวยงานและเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยใหสํานักคอมพิวเตอร
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

สามารถพัฒนาบุคลากรและองคกรไปสูระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป  โดย

ไดมีการประกาศนโยบายและแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในการดําเนินงานขึ้น 

3. สํานักคอมพิวเตอรมีคณะกรรมการควบคุมภายใน   ไดแก คณะกรรมการประจํา                      

สํานักคอมพิวเตอร   และคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในของสํานักคอมพิวเตอร  เพื่อใหการดําเนิน

กิจกรรมการควบคุมภายในของสํานักคอมพิวเตอรเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 

4. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพทุกชุดในระดับบริหาร

และปฏิบัติการ   เพื่อการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานเปนประจําทุก 3 เดือน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

สวนที่ 2 : องคประกอบคุณภาพ  ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 
องคประกอบที่  1  ปรชัญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ     
คําอธิบาย 

สํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดตามภารกิจของสํานัก

คอมพิวเตอร  ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  และไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน  เพื่อให

บรรลุปรัชญา  ปณิธาน  และวัตถุประสงคของสํานักคอมพิวเตอร   
ตัวบงช้ีที่ : 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ                       

แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

ใหครบทุกภารกิจ 

คําอธิบาย 
สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานสนับสนุนทางดานการเรียน การสอนและการวิจัย การบริการทาง

วิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม   เพื่อใหภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรฐาน                 

การอุดมศึกษา  ดังนั้น  ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการ

ดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน  จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและ

มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาใหเปนไปตามระบบ  และ

แนวทางของมหาวิทยาลัยตอไป 
ขอมูลประกอบ 

1. ปรัชญาหรือปณิธานของหนวยงาน 
2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนด ปรัชญา หรือ

ปณิธาน  กลยุทธ  แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลักของ

หนวยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ  ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ  

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียน  
การสอน  ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ  และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน  
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการรายงานการดําเนินงาน  ตัวบงชี้นี้

ตอผูบริหารระดับหนวยงาน 
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและ

แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย     

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   / / / 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ให

สอดคลองกันและกัน  และสอดคลองกับภารกิจ

หลักของหนวยงาน  ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา

ของชาติ 

  / / / 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และ

กําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

  / / / 

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ    / / / 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงาน  

 / / / 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน

สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

อยางสม่ําเสมอ 

 / / / 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน     

อยางตอเนื่อง 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 
 

เปาหมายป  2551 

ระดับ 7 

คะแนน 3 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

51_SAR_001 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ.2550-2554  

http://edocument.swu.ac.th/general/5002/pdf/16250020099.pdf  

1,6 

 

51_SAR_002 แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 

2550-2554 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000183.pdf 

51_SAR_003 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2551 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000188.pdf  

2,5 

 

 

51_SAR_004 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11759000201.pdf  

3,4,6 

 

 

51_SAR_005 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000292.pdf  

5,7 51_SAR_006 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรประจําป 

2552” 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11759000347.pdf 

51_SAR_007 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร   

http://emeeting.swu.ac.th/  

7 

51_SAR_008 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2552  วันที่ 10 ก.พ. 2552  วาระที่ 1.2 เรื่อง  

http://emeeting.swu.ac.th/    
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

คําอธิบาย 
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของ

สถาบันอุดมศึกษา  โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดาน มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค  ดานการบริการวิชาการ  ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขอมูลประกอบ 

เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  เปาหมายใน          

แตละตัวบงชี้   และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น  

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําป  

1.1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  

1.2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือไดของขอมูลที่  ไดรับ 

รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล 

1.3. การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน 
การคิดรอยละตัวบงช้ี 

เกณฑมาตรฐาน  : รอยละ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

  16 48 60 

2. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

ทั้งหมด 

  20 51 65 

3.  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 80 94.11 92.31 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 3 3 

 

 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปทั้งหมด 
x 100 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เปาหมายป  2551 

รอยละ 80 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

51_SAR_009 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2551 

(ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000188.pdf  

1,2 

51_SAR_010 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2552 

(ต.ค.51 - ก.ย.52)  

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000292.pdf 

51_SAR_011 รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย  ป 2551 ไตรมาสที่ 4 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e3121/e5611/e6159/SWUCCActionPlan2008_2551021.pdf  

3 

51_SAR_012 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

http://emeeting.swu.ac.th   
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
คําอธิบาย 
 สํานักคอมพิวเตอร   เปนหนวยงานสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ ซึ่งไดมีการวางแผนในเรื่องระบบและ

บุคลากร   มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรแตละตําแหนง และ มีการประเมินบุคลากรอยางชัดเจน 

นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนภารกิจหลักทางดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคมภายนอกดวย โดยมีการจัด

อบรมโครงการบริการวิชาการแกบุคคลภายนอก ซึ่งจะมีในสวนที่มีการคิดคาใชจายและไมคิดคาใชจาย 

 

ตัวบงช้ีที่ : 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

คําอธิบาย 
 หนวยงานจะตองมีหนาที่พัฒนากระบวนการ วิธีการในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน                 

พันธกิจ   และความพรอมของหนวยงาน   ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีการวางระบบและกลไกการบริหารหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและพรอมตอ

การเปลี่ยนแปลง 
ขอมูลประกอบ   

1. มีนโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน ตลอดจนระเบียบขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวของ 

3. ขอมูลหรือหลักฐานกําหนดภาระงานของผูปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 

4. ขอมูลหรือหลักฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Instruction) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work 

Instruction) ที่เปนมาตรฐาน 

5. ขอมูลหรือหลักฐานการทบทวน  ประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4  ขอแรก มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผน และการดําเนินงานใน

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

  / / / 

2.  มีโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน และมี

การวิเคราะหอัตรากําลังที่ชัดเจน 

  / / / 

3.  มีใบคุณลักษณะงาน (Job Description)  / / / 

4.  มีระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของ

หนวยงาน (Procedure Instruction) 
 / / / 

5. มีวิธีปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน 

(Work Instruction) 
 / / / 

6. มีการประเมินผลและทบทวนขั้นตอนและวิธีการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
    

7. มีการนําผลประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจหลักของ

หนวยงาน 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 5 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_013 วิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (1 ธ.ค.2548 - ปจจุบัน) 

เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e3200/index_th.html  

51_SAR_014 โครงสรางการแบงสวนราชการ  
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1121/index_th.html 

51_SAR_015 โครงสรางการบริหารงาน  
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1124/index_th.html 

2 

51_SAR_016 โครงสรางบุคลากร 
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1128/index_th.html  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 51_SAR_017 แผนอัตรากําลัง  

ผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ (สาย ก)  และ สายสนับสนุน

วิชาการ (สาย ข - ค ) ของหนวยงาน ทม.ที่ 1001 (7) / 8273 ลงวันที่ 31 

กรกฏาคม 2544 กองแผนงาน 

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e3454/e3456/e8560/index_th.html 

3 51_SAR_018 มาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรและภาระงาน สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e3508/e5647/e6740/index_th.html  

4 51_SAR_019 ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของหนวยงาน  
http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e3508/e5647/e6753/index_th.html  

5 51_SAR_020 คูมือปฏิบัติงานของสํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e13/e8550/.pdf 
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ตัวบงช้ีที่ : 2.2 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตออาจารยประจํา 

คําอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู

ความสามารถ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนา   

ทางวิชาการ และการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนบุคลากรจึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้ง

หลักสูตร ที่เปดสอนดวย ซึ่งตัวบงชี้นี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนบุคลากรประจําที่มีบทบาทสําคัญ ในการ

ขับเคลื่อนพันธกิจของหนวยงาน 
ขอมูลประกอบ   

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น 

2. จํานวนอาจารยประจํา  รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น 

     

2. จํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น 

     

 
เกณฑการประเมิน 
 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้  เนื่องจากไมมีอาจารยประจําที่สังกัดสํานักคอมพิวเตอร 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 2.3 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

คําอธิบาย 
 การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง คือ สัดสวน

บุคลากรสายสนับสนุนตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชา และลักษณะการ

เรียนการสอนที่ใชดวย สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ 

เปาหมายการผลิตบัณฑิต  การวางแผนอัตรากําลัง และภาระงานบุคลากร รวมทั้งทรัพยากรตางๆ  ที่จําเปนตอ

การสนับสนุนเรียนการสอน   ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของบุคลากรสายสนับสนุนตอนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา 
ขอมูลประกอบ   

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น 

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี 

(อางตามการประเมินของ สกอ.) 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอในปการศึกษานั้น 

     

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาค

ปกติ และภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวน

นักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาระดับบัณฑติศึกษา

เปนจาํนวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเทาระดับ

ปริญญาตร ี(อางตามการประเมินของ สกอ.) 

     

 
เกณฑการประเมิน 
 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้  เนื่องจากไมมีนิสิต 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 2.4 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

คําอธิบาย 
 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสํานักคอมพิวเตอร  สํานักคอมพิวเตอร

พึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม   กําหนดเปาหมายในการใหบริการ

วิชาการใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน             

มีการติดตาม  กํากับ  สนับสนุน  การปฏิบัติงานตามภารกิจ ดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของ              

สํานักคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับเปาหมายของสํานักคอมพิวเตอร 
ขอมูลประกอบ  

1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมและหลักฐานการดําเนินงาน

ตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน  ตลอดจน  ระเบียบ  ขอบังคับ มาตรการ

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คําส่ังแตงตั้งหรือ

มอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงาน ดานการบริการวิชาการ

แกคณาจารยและบุคลากร  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ  

5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 

6.  แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมมาใชใน

การเรียนการสอน  การวิจัย  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคม   กับการเรียนการสอน 

การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4  ขอแรก มีการดําเนินการ 

อยางนอย  5  ขอแรก 

 



34 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน

ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 

 / / / 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงาน

ดําเนินการใหบริการวิชาการแก สังคมตามแผนที่

กําหนด 

 / / / 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 
 / / / 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  / / / 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ

วิชาการแกสังคม 
 / / / 

6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการ

บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการ

สอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

    

7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไป

พิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจ 

อื่น ๆ ของสถาบัน 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 5 

คะแนน 3 

 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 35 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_021 วิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (1 ธ.ค.2548 - ปจจุบัน) 

เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e3200/index_th.html 

2 51_SAR_022 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ป 2552 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000091.pdf 

3 51_SAR_023 คูมือการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน   

4 51_SAR_024 รายงานจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000437.pdf  

51_SAR_025 สรุปภาพรวมการปรับโครงการบริการวิชาการแกชุมชน บก 13 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt334_255202_4837.pdf  

5 

51_SAR_026 สรุปภาพรวมแผนการใชจายเงินงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt334_255202_4838.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 2.5 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ

บุคลากรประจํา 

คําอธิบาย 
ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและ

ชุมชนหรือ เพื่อตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงานจริง 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในปการศึกษานั้น ตอจํานวนบุคลากรประจําแสดง

ในรูปรอยละ 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อให

บริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ 

นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

• การแจงนับ 

1. กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 

2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรมมีหลายหนวยงานรวมมือกัน ใหแตละหนวยงานนับแยกได 

3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหหนวยงานสงคณาจารย    

ไปชวย  ใหนับเปนผลงานได 
ขอมูลประกอบ   

1. จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษานั้น ไมนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ 

2. รายงานการประชุม 

3. แผน/ผลการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

4. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน 

5. รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชนที่ระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษานั้น 

6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่

ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ในป

การศึกษานั้นใหระบุจํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม โครงการ หรือในกรณีที่เปน

โครงการที่ทําซ้ําหลายครั้งแตกลุมเปาหมายเปลี่ยนไปใหระบุความแตกตางของกลุมเปาหมายให

ชัดเจน หรือ ถาในโครงการมีหลายกิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรม

และกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการแจงนับตามคําอธิบาย 

7. จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการ

วิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

การคิดรอยละตัวบงช้ี 

 
เกณฑมาตรฐาน  : รอยละ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้น

เพื่อใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม

และชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในป

การศึกษานั้น 

โครงการ  18 9 14 

2.  จํานวนบุคลากรประจํา ในปการศึกษานั้น คน  50 42 42 

3. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนอง ความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติตอบุคลากรประจํา 

รอยละ 36 21.43 33.33 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 2 3 

 
เปาหมายป  2551 

รอยละ 30 

คะแนน 2 

 
 
 
 
 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ และ

วิชาชีพแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม            

ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น 

จํานวนบุคลากรประจํา ในปการศึกษานั้น 

 

x 

 

100 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_027 รายงานจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000437.pdf 

2 51_SAR_028 รายงานจํานวนบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 31 

พฤษภาคม 2552 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1128/index_th.html  
 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 39 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 2.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

คําอธิบาย 
การบริการวิชาการตลอดจนผูรับบริการทั่วไป การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนการตอบสนองและ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือเปนบทบาทเปนการตอบสนองภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตาม

หลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนอง ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจาก

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ซึ่งการสํารวจความพึง พอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
ขอมูลประกอบ   

1. รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการในระดับดีขึ้นไป  

2. ผลสํารวจของหนวยงานที่จัดทําขึ้นเองอยางเปนระบบ 
   

 
การคิดรอยละตัวบงช้ี 
 
 
 
 
 
 
เกณฑมาตรฐาน  : รอยละ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 65 – รอยละ 74 รอยละ 75 – รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 

 

 

ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด 
x 100 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1.ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดี

ขึ้นไป 

รอยละ 82 90.07 85 

2.ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด รอยละ 100 100 100 

3.รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 82 90.07 85 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

รอยละ 85 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_029 แบบประเมินความพึงพอใจ การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรฝายปฏิบัติการและ

บริการ สํานักคอมพิวเตอร มศว 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=Q
NR59005243&web_system_id=1  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คําอธิบาย 
 สํานักคอมพิวเตอร  ไดมีโครงการการรวมงานทางดานศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดงานเพื่อเปนสวนหนึ่ง

ของประเพณี เชน สงกรานต หรือ ปใหม เปนตน แตเนื่องจากสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับ

ระบบตางๆ จึงไดมีการประยุกต งานทางดานบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดทําหนาแรกของ web site ในกรณี

ที่มีเทศกาลหรืองานตางๆ  เพื่อใหศิลปวัฒนธรรมนั้นอยูคูกับองคกรตอไป 

  

ตัวบงช้ีที่ : 3.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คําอธิบาย 
สํานักคอมพิวเตอรมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ 

โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ตามจุดเนนของสํานักคอมพิวเตอรอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขอมูลประกอบ   
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ

ปรับปรุง  

2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ     

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การ

จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการกําหนดหรือสราง

มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดาน ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมี

แผนงานรองรับ 

 / / / 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปน

ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 / / / 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กับภารกิจดานอื่น ๆ  

 / / / 

4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ อาทิ การจัดทํา

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสราง

บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 

ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

 / / / 

5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม

โดยผู เชี่ ยวชาญและมีผลงานเปนที่ ยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

    

6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที

แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการ

วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 3 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,2,3

,4 

51_SAR_030 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานักคอมพิวเตอร  

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e6384/index_th.html     



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 43 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ 
คําอธิบาย 
 สํานักคอมพิวเตอร ไดมีการบริหาร โดยแบงออกตามโครงสรางของหนวยงาน และมีการดําเนินงานตาม

ภาระงานของฝายตาง ๆ และนอกจากนั้นยังมีการแตงตั้งกรรมการตางๆเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามภาระกิจอื่น ๆ            

ที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากภารกิจหลัก   เพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 

ตัวบงช้ีที่ : 4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร 

คําอธิบาย 
หนวยงาน มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและใหความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการบริหารที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึง

ความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีสวนในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และ 

กลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหาร มีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของหนวยงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของ

หนวยงานตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางาน   และ

พัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึ้น 
ขอมูลประกอบ   

1. รายงานการประชุมของกรรมการหนวยงานหรือกรรมการบริหารหนวยงาน ที่แสดงถึงการใหความ

เห็นชอบตอ   แผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธของหนวยงาน  

2. หลักฐานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงานของกรรมการบริหารหนวยงาน เชน

รายงานทางการเงิน กรรมการฯ  จะตองมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/

แผนกลยุทธ และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

3. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงาน อยางครบถวน 

4. แผนการประชุมของกรรมการบริหารหนวยงาน 

5. จํานวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการหนวยงาน 

6. หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน หรือกรรมการบริหารหนวยงานกอนประชุม 

7. ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

8. หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 - 3  ขอ มีการดําเนินการ 4  ขอ มีการดําเนินการ 

อยางนอย   5 ขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1.  กรรมการหนวยงานเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ

การดําเนินงาน 

 / / / 

2.  กรรมการหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและ

ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร  และให

ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

 

 

/ / / 

3.  กรรมการหนวยงาน ติดตามผลการดําเนินงานที่

สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยาง

ครบถวนมากกวาปละ 2 ครั้ง 

 

 

/ / / 

4.  มีการประชุมกรรมการหนวยงาน เขาประชุมโดย

เฉล่ียอยางต่ํา 7 วัน 

 

 

/ / / 

5.  มีกรรมการหนวยงาน เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยาง

ต่ํารอยละ 80 

 

 

/ / / 

6.  มีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน  กอน

ประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน 

 

 

 / / 

7. มีการประเมินผลงานของผูบ ริหารสูงสุดของ

หนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกัน

ไวลวงหนา 

 

 

 / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 5 

คะแนน 3 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_031 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร     
คําส่ังที่ 1819/2548  ลว.6 มิ.ย.2548 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000467.pdf  
คําส่ังที่ 1184/2550  ลว.14 มิ.ย.2550 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000468.pdf 
คําส่ังที่ 1523/2550 ลว.20 ก.ค.2550 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000469.pdf  

51_SAR_032 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000169.pdf   

2 

51_SAR_033 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000172.pdf 

51_SAR_034 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร   
http://emeeting.swu.ac.th 

51_SAR_035 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

http://emeeting.swu.ac.th 

51_SAR_036 เอกสารประกอบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร   
http://emeeting.swu.ac.th  

3, 4, 5, 6 

51_SAR_037 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
http://emeeting.swu.ac.th 

7 51_SAR_038 รายงานผลการประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร   
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

คําอธิบาย 
 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยคือ  ผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ  

หากผูบริหารมีวิสัยทัศน   เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปด

โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผล

การทํางานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
ขอมูลประกอบ   

1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร

หนวยงานทุกระดับของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ ดังกลาว ตลอดจน

การประเมินและปรับปรุง  

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ 

ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารหนวยงานเชน หลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐาน การสงเสริม

สนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร  

4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ  

5. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา  

6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียม ผูบริหารใน

อนาคต  

7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารหนวยงานของผูบริหาร 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส 

ตรวจสอบได  

 / / / 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

และใชศักยภาพภาวะผูนําที่ มีอยูโดยคํานึงถึง

ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  

 / / / 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ

ในสถาบัน  

 / / / 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ

ของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการ

ตามแผนอยางครบถวน 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 4 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

51_SAR_039 ขอบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ  
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/3/pdf/1350020025_1.pdf  
เอกสารสรรหาผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร     จากแฟมงานบุคคล 

1 

51_SAR_040 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th  

2 51_SAR_041 แบบประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/evaluate/Board_Eva/BoardEva_25
5201/index.htm  

3 51_SAR_042 รายงานผลการประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร  

4 51_SAR_043 แผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและ รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.3 มีการพัฒนาสถาบัน/หนวยงานสูองคการเรียนรู 

คําอธิบาย 
 สํานักคอมพิวเตอรมีการสรางและการพัฒนาสังคม  ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรูซึ่งตองมีการ

จัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว

บุคคล  หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปน

ผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหสํานักคอมพิวเตอรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย  การระบุความรู  การคัดเลือก  การรวบรวม       

การจัดเก็บความรู  การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก องคกร   การสราง

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร  การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 
ขอมูลประกอบ   

1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของหนวยงานและหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงาน เชน 

คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐาน การสงเสริม

สนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ  

4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  

5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  

6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของหนวยงาน  

7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของ หนวยงาน เชน จํานวน

รางวัลตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทํางานที่ เพิ่มขึ้น 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 

เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ

เผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ  

 / / / 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 

 / / / 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100  

 / / / 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ

จัดการความรู  

 / / / 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา

กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการ

ความรู 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 5 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

51_SAR_044 

 

การจัดความรูสํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e5400/index_th.html 

51_SAR_045 แผนการดําเนินการการจัดการองคความรู  

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e5400/e5455/e6368/index_th.html   

51_SAR_046 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรเปนองคกรคนควาวิจัย บริการและ

ผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2551 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659001374.pdf 

1,2,3

,4,5 

51_SAR_047 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรเปนองคกรคนควาวิจัย ฯ 

http://emeeting.swu.ac.th 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

คําอธิบาย 
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น  ถาสํานักคอมพิวเตอรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร 

มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตาม

ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมี           

การพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกร

ตลอดไป 
ขอมูลประกอบ   
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการ

ประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ      

แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน ระบบพิจารณาความดีความชอบ เปนตน 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เชน คําส่ังแตงตั้งหรือ

มอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบัน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือ

หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขารวมประชุม

วิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงวิชาการ  

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  

6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร 

7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว 

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง  

9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ทั้งใน ระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน

รูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 / / / 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่

เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 

การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด

เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม

ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง

วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการ

สรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ

พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 / / / 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ

สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

 / / / 

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน

อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

 / / / 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ

อยางเปนระบบ 

 / / / 

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ

ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง ในการปรับปรุง

พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 5 

คะแนน 3 

 



52 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,2 51_SAR_048 แผนอัตรากําลัง  

ผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ (สาย ก)  และ สายสนับสนุนวิชาการ (สาย 

ข - ค ) ของหนวยงาน ทม.ที่ 1001 (7) / 8273 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2544 กองแผนงาน 

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e3454/e3456/e8560/index_th.html 

51_SAR_049 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000172.pdf 

51_SAR_050 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

http://emeeting.swu.ac.th 

51_SAR_051 คําส่ังพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับระดับ 

51_SAR_052 ตารางแสดงการครองอัตราของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ระหวางป 2549 –ปจจุบัน 

ตารางแสดงการครองอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  สํานักคอมพิวเตอร ระหวางป 2549-ปจจุบัน 

51_SAR_053 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2551 – 2552 
http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e3508/e5674/e7853/e7876/2551.xls 
http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e3508/e5674/e7853/e8397/2552.xls  

2,4 

51_SAR_054 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร  ครั้งที่ 3 /2552 

http://emeeting.swu.ac.th 

3 51_SAR_055 บันทึกแจงทําประกันอุบัติเหตุของเจาหนาที่สํานักคอมพิวเตอร 

5 51_SAR_056 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  สํานักคอมพิวเตอร ประจําป 

2551 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

คําอธิบาย 
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปน

ระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เปนระบบที่ใชงานได

ทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อ

การติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมี

ความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูล

และ สารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 
ขอมูลประกอบ   

1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชฐานขอมูล  

4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ 

 / / / 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  / / / 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ของระบบฐานขอมูล 

 / / / 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล   / / / 

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มา

ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 / / / 

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผาน

ระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 6 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,2 51_SAR_057 ศูนยบริการขอมูล มศว   

http://infoservice.swu.ac.th  

3 51_SAR_058 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพวิเตอร ครั้งที่ 2/2552 

และครั้งที่ 4/2552  

http://emeeting.swu.ac.th   

4 51_SAR_059 แบบสํารวจความพึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR5

9505201&web_system_id=1  

5 51_SAR_060 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพวิเตอร ครั้งที่ 2/2552    

ครั้งที่ 4/2552 และครั้งที่ 5/2552 

http://emeeting.swu.ac.th  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

6 51_SAR_061 ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ของ มศว  ที่สงขอมูลไป สกอ. 

http://commencement.swu.ac.th/    (มศว) 

http://www.job.mua.go.th/codes/index.php  (สกอ.)    

รายงานขอมูล สกอ 

http://infoservice.swu.ac.th/    
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม  ในการพัฒนาสถาบัน/

หนวยงาน 

คําอธิบาย 
 การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของหนวยงาน ในทางตรงหรือทางออม การที่

สถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่

หนวยงานมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 

ประการ ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสาร

แกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยาง

สมํ่าเสมอ 

3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการ

ใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของหนวยงาน เพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของ

สถาบันอุดมศึกษา การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรมใหภาค

ประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและ

ผลสําเร็จในการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา 
ขอมูลประกอบ   

1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสอยางนอย 5 ชองทาง 

จาก   เอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ 

การแถลงขาว 

2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง ๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น

ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อรับเรื่องรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความ

คิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด 

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบรหิารงาน ดังนี้  

3.1. มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น 

3.2. มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

3.3. มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงวามีการ

นําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด แนวทางหรือแผนการบริหารงาน  

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้  

4.1. คําส่ังแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

4.2. รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง  

4.3. รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 

4.4. การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ  ระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน 

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมีการดําเนินงาน

อยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

5.1. ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนดไวอยางชัดเจน 

5.2. กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องที่มีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

5.3. รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง

โปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ     
เว็บไซต นิทรรศการ 

 / / / 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผาน
ชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่ว   
อยางนอย 3 ชองทาง 

 / / / 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 / / / 

4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน    
จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 / / / 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดย
ภาคประชาชน 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 2 2 
 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 4 

คะแนน 2 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,2 51_SAR_062 
 

จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร 
http://edocument.swu.ac.th/type_7.asp?doc_type_id=15&sub_type=16 

 51_SAR_063 
 

เว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร 
http://cc.swu.ac.th 

 51_SAR_064 
 

เว็บบอรด สํานักคอมพิวเตอร   
http://webboard.swu.ac.th/?c=cc 

51_SAR_065 
 

ระบบเอกสารอิเลคทรอนิคส มศว 
http://edocument.swu.ac.th/  

 

51_SAR_066 
 

กลองรับฟงความคิดเห็น  (สํานักงานผูอํานวยการ, หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ประสานมิตร และ องครักษ) 

3,4 51_SAR_067 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  

http://emeeting.swu.ac.th  
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ตัวบงช้ีที่ : 4.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 

คําอธิบาย 

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ  เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใช

ตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ

ความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือ       

กลยุทธเปนสําคัญ 

 
ขอมูลประกอบ   

1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร และหลักฐานการดําเนินงาน

ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ของหนวยงาน ตลอดจน

หลักเกณฑ ประกาศ  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของหนวยงาน  

4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรอืความลมเหลว หรือ 

ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงาน รายงานการจดัลําดับ

ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะห

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผน กล

ยุทธ แผนปฏิบัตงิานของหนวยงาน เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในหนวยงาน 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการแตงตั้ งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงาน

รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย

ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร   

ความเสี่ยง 

 / / / 

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบ

หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด

โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

 / / / 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผน

ดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ

ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุก

ระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ

ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 / / / 

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  / / / 

5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เส่ียง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร สูงสุดของ

หนวยงาน 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 5 

คะแนน 3 
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หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_068 

 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในสํานักคอมพิวเตอร   
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000341.pdf  
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659001349.pdf  

2 51_SAR_069 เว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร ในเร่ือง  การควบคุมภายใน 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1371/index_th.html 

3 51_SAR_070 แผนการดําเนินการความเสี่ยง 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1371/e1377/index_th.html  

4 51_SAR_071 รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายในสํานักคอมพิวเตอร 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2552 

http://emeeting.swu.ac.th 

5 51_SAR_072 สรุปผลการดําเนินการความเสี่ยง 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1371/e6807/index_th.html  
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ตัวบงช้ีที่ : 4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ องคกรสูระดับบุคคล 

คําอธิบาย 
ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง 

ความสําเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการ

ถายทอดเปาประสงค   ตัวบงชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ   

กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
ขอมูลประกอบ   
1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการประเมินผล

ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  

3. หลักฐานแสดงการจดัทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา  

4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับสถาบันกับ

ผูบริหารระดับหนวยงาน 

5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย  

6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวไดครบถวนและ

สมํ่าเสมอ  

7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนที่ไดจากการ

ประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 

9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผลการ ประเมินผลการดําเนินงานมา

ใชประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในหนวยงาน 

 / / / 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน  / / / 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจ

และยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 / / / 

4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานใน

ระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ

หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ

ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 / / / 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ

สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา  

 / / / 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตาม           

ตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร

ระดับตาง ๆ 

 / / / 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ

เปาหมายตามคํารับรอง 

 / / / 

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ

ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 2 2 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 8 

คะแนน 2 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,3,4 51_SAR_073 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000188.pdf 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

 51_SAR_074 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

2552 (ต.ค.51 - ก.ย.52)  

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000292.pdf 

51_SAR_075 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “มุงสูความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2551”  

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11759000125.pdf  

51_SAR_076 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรประจําป 2552” 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11759000347.pdf  

2,6,7 

51_SAR_077 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeetint.swu.ac.th 

4 51_SAR_078 ตารางแสดงความเชื่อมโยงงบประมาณรายจายจากเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
กับยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย  9  ยุทธศาสตร 

5 51_SAR_079 คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักคอมพิวเตอร ประจําป 2551 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและ

ตางประเทศ 

คําอธิบาย 

• เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมดนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย โดย

ใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• การแจงนับจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้น จะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ

หลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 

• บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 

• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก 

1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 

2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 

3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
ขอมูลประกอบ   

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ                    

ในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศ ในป

การศึกษานั้น 

 
การคิดรอยละของตัวบงช้ี 

 
เกณฑมาตรฐาน  : รอยละ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1-54 รอยละ 55-79 รอยละ 80 

 

 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น 
x 100 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ    

ตางประเทศในปการศึกษานั้น 

คน 45 41 42 

2.  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น คน 50 42 42 

3. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและ

ตางประเทศ 

รอยละ 90 97.67 100 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

รอยละ 80 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

51_SAR_080 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2551 – 2552 

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e3508/e5674/e7853/e7876/2551.xls 

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e3508/e5674/e7853/e8397/2552.xls  

1 

51_SAR_081 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  ครั้งที่  3/2552 

http://emeetint.swu.ac.th 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

คําอธิบาย 
 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางาน/การปฏิบัติงานบริการ โดยมีเปาหมายที่จะทําใหงาน

บริการของหนวยงานมีขั้นตอนที่กระชับและมีระยะเวลาในการดําเนินงานรวดเร็ว หรือการใหบริการแบบ one 

stop service พัฒนางานบริการใหส้ินสุดในจุดบริการเพียงจุดเดียว เพื่อปรับปรุงการบริการใหดีขึ้นตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 

 
ขอมูลประกอบ  
1. หลักฐานแผนงานการดําเนินงานซึ่งประกอบดวย 

• จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ 

• ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการ(กอนทําการปรับปรุง) 

2. รายละเอียดผลการดําเนินงานซึ่งประกอบดวย 

• จํานวนและชื่อของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณแตละป 

• ระยะเวลาและขั้นตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานที่เกิดขึ้นจริง 

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการ กอนและหลังการ

พัฒนาการบริการ ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูรับบริการ เจาหนาที่ผู

ใหบริการ ผูบริหาร 
 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลด

ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

 / / / 

2. มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอน 

การปฏิบัติงานบริการ 

 / / / 

3.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการ

มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 / / / 

4.  มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  / / / 

5.  มีการผลยืนยันสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอน

ของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอยละ 50 

    

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน     

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน     

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไข

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 2 2 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 4 

คะแนน 2 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_082 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรประจําป 2552” 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11759000347.pdf  

51_SAR_083 แผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 2,3,4 

51_SAR_084 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสํานักงานผูอํานวยการ 

http://emeeting.swu.ac.th  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

คําอธิบาย 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน โดยที่สํานัก สถาบัน ศูนยฯ 

สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานคณะฯ จะตองสนองนโยบายตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยจะตองออก

มาตรการในการประหยัดพลังงาน มีการแจงเวียนใหบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เชน

การเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใชไฟฟา ในสํานักงานตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงการใชรถยนต 

เปนตน มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผูมีหนาที่รับผิดชอบ วาหนวยงานไดปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกลาวหรือไม โดยจะตองจัดทํารายงานใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานทราบเปนลายลักษณอักษร 
ขอมูลประกอบ   

1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานมีนโยบายหรือมาตรการในการประหยัดพลังงาน 

2. หลักฐานมาตรการ เชน สติ๊กเกอรหรือโปสเตอรในการรณรงคการประหยัดพลังงาน หนังสือแจงเวียนให

บุคลากรทราบ  

3. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลที่ไดรับการแตงตั้ง              
เปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบังคับบัญชา 

4. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1.  มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

 / / / 

2.  มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน 

 / / / 

3.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการ

มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 / / / 

4.  มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  / / / 

5.  มีการผลยืนยันสามารถลดการใชพลังงานลง        

รอยละ 10 

 / / / 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน  / / / 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน   / / 

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไข

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

  / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 8 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_085 เว็บไซตประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e4905/index_th.html  

2 51_SAR_086 แผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e4905/e5804/e7280/2552.xls  

3 51_SAR_087 คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน 
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e4905/e5767/e5768/index_th.html  
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ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4,5,6

,7 

51_SAR_088 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 1/2552 

5  กุมภาพันธ  2552 

http://emeeting.swu.ac.th  

51_SAR_089 มาตรการประหยัดพลังงาน  ป 2552 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt85_255201_4620.pdf  

8 

51_SAR_090 บอรด ชั้น 4 

ขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  ประจําป 2551 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11559000443.pdf  

ขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  ประจําป 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11559000444.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

คําอธิบาย 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรม 5 ส ถือวาเปนกิจกรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงานเพื่อ

การใหบริการที่มีคุณภาพ ฉะนั้นการดําเนินงานเพื่อจัดความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน เพื่อใหเกิด

สภาพการทํางานที่ดี โดยดําเนินกิจกรรมในสํานักงานหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ตามเทคนิค 5 ส คือ มีการ

ดําเนินการสะสางเพื่อใหเกิดความสะดวกและสะอาด ใหเปนสุขลักษณะ และสรางนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ที่

จะตองมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
ขอมูลประกอบ   

1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการและแผนงานกิจกรรม 5 ส 

2. หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส และคณะกรรมการตรวจประเมิน

กิจกรรม 5 ส  

3. มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน 

4. หลักฐานแสดงการประเมินและผลคะแนนในการดําเนินกิจกรรม 5 ส ที่กําหนดไวไดครบถวนและ

สมํ่าเสมอ  

5. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบดวยรายงานขอเสนอแนะของกรรมการ รายงานการ

ปรับปรุงแกไข 

6. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมิน ผลการ

ดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจของกิจกรรม 5 ส 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ป

การศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการ

ดําเนินกิจกรรม 5 ส 

 / / / 

2.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 

5 ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส 

 / / / 

3.  มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน  / / / 

4.  มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  / / / 

5.  มีการผลยืนยันหนวยงานผานเกณฑคะแนนของ

กิจกรรม 5 ส อยางนอยรอยละ 75 

   / 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน    / 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน    / 

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไข

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

   / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 2 3 

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ 8 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_091 แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

http://10.1.106.7/dnn/5s/โครงการ5ส/แผนการดําเนินการ5ส/tabid/347/language/th-

TH/Default.aspx  

2 51_SAR_092 คณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 

http://10.1.106.7/dnn/5s/โครงการ5ส/คําสงแตงตั้งคณะทํางาน5ส/

tabid/345/language/th-TH/Default.aspx  

3 51_SAR_093 คูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน 
http://10.1.106.7/dnn/5s/การกําหนดมาตราฐาน5ส/tabid/350/language/th-
TH/Default.aspx  
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ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4 51_SAR_094 ภาพปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 

http://10.1.106.7/dnn/5s/หนาหลก/tabid/298/language/th-TH/Default.aspx  

5,6,7

,8 

51_SAR_095 รายงานการประชุม 5 ส 

http://emeeting.swu.ac.th   
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องคประกอบที่ 5  การเงนิและงบประมาณ 
คําอธิบาย 
 การเงินและงบประมาณเปนส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุนของ

สถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เชน คาเลาเรียนของ

นักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทํา

ความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวน

นักศึกษา คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัวจําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมด

ของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วใน

การเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้จะ

เปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใช

เม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด 

 

ตัวบงช้ีที่ : 5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบาย 

หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธ

ทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจาก

งบประมาณแผนดินและ  เงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่นๆ ที่สถาบันไดรับ มีการนําเงินรายได

ไปจัดสรรอยางเปนระบบ  มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินอยางเปนระบบ ครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจ

สอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดาน

การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน 

คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของ

สถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมด

ตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง 

งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนนิการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตราย

หลักสูตร 

ขอมูลประกอบ   
1. แผนยุทธศาสตรหนวยงาน    และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของหนวยงาน 

2. งบประมาณประจําป   ของสถาบัน/หนวยงาน 

3. แหลงของงบประมาณรายไดจากแหลงตางๆ 

4. การจัดสรรงบประมาณคาใชจายใหกับหนวยงาน 

5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน 

6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของสถาบัน/หนวยงาน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

7. ฐานขอมูลทางการเงินของสถาบัน/หนวยงาน 

8. รายงานทางการเงินของสถาบัน/หนวยงาน และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ  

9. การคิดคาใชจายตอหัวของนักศึกษา ตนทุนผลผลิต  

10. รายงานฐานะทางการเงินตอกรรมการสถาบัน/หนวยงาน และขอเสนอแนะจากกรรมการสถาบัน/หนวยงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5- 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

 / / / 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการ

จัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

 / / / 

3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหาร

สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ

ทางการเงิน 

 / / / 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง 

 / / / 

5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห

คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

ม่ันคงขององคการอยางตอเนื่อง 

 / / / 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่

ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

 / / / 

7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป

ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เปาหมายป  2551 

ระดับ 7 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_096 แบบสรุปรวมงบประมาณรายจายตามแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณทั้งส้ินของหนวยงาน 

2 51_SAR_097 การจัดสรรงบประมาณประจําป 2551(งบประมาณแผนดิน และ งบประมาณเงินรายได) 

จากกองแผนงาน 

3,5 51_SAR_098 รายงานการใชจายเงิน จากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th  

4,7 51_SAR_099 รายงานการเงินประจําเดือนที่เสนอตอผูบริหารหนวยงาน 

6 51_SAR_100 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000451.pdf 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000298.pdf 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

คําอธิบาย 

 การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกสถาบันใหเกิดประโยชน

สูงสุดแสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน 

ขอมูลประกอบ   
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของสถาบัน พรอมเปาหมายและ

หลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของสถาบัน 

เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของสถาบัน    ระบบ

ฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงทุกหนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกัน 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 

อยางนอย   4 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช

ทรัพยากรของสถาบัน 

   / 

2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใช

ทรัพยากรของสถาบัน 

   / 

3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นใน

สถาบัน  

   / 

4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น

นอกสถาบัน 

    

5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)     

 
เปาหมายป  2551 

ระดับ  

คะแนน  

 
เกณฑประเมิน 

ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 5.3 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากรประจํา 

คําอธิบาย 

จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชกับทุกโครงการ/ กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน

สังคม โดยไมเรียกเก็บเงินใด ๆ จากผูรับบริการตอบุคลากรประจํา ทั้งนี้ใหนับบุคลากรประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงาน

จริง ไมนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ ในการนับโครงการ/ กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน

สังคมที่ไมเรียกเก็บเงินใด ๆ จากผูรับบริการ ใหนับรวมถึงโครงการ/กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก

ชุมชนสังคมที่มีการเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการในลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือการดําเนินการ

เพื่อมุงแสงวงหาผลกําไรเปนหลัก ไดดวย 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่สถาบันจัด

ให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานที่  เปนตน 
ขอมูลประกอบ   

1. จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละป

การศึกษา 

2. มูลคาที่เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรประจําของสถาบันไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือ

สังคมในแตละปการศึกษา รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ และคาแรงงานที่ใชเพื่อประกอบการใหบริการ

วิชาการในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น ทั้งนี้ใหนับบุคลากรประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม

บุคลากรที่ลาศึกษาตอ 
 
การคิดของตัวบงช้ี 

  

คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น 

จํานวนบุคลากรประจาํในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑมาตรฐาน  : จํานวนนบั 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 1-4,999 บาท  5,000-7,499 บาท >= 7,500 บาท 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการ

วิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น 

บาท 268,301.12 738,965.70  800,000.00 

2. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น คน 50 42 42 

3. สัดสวนคาใชจายและมูลคาของสถาบันในการ

บริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้นตอ

จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น 

บาท 5,366.02 17,594.42 19,047.62 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2551 

จํานวนนับ 7,692.30 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_101 รายงานสรุปการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

2 51_SAR_102 รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ประจําปงบประมาณ 2551 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 5.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากรประจํา 

คําอธิบาย 

คาใชจายที่สถาบัน/ หนวยงานที่ใชในการบริหารจัดการภารกิจหลักทั้งหมดตอหัวของบุคลากร  ซึ่ง

คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 

และคาเสื่อมราคา ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

ขอมูลประกอบ   
1. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น  

2. จํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้นทั้งนี้ใหนับบุคลากรประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม 

บุคลากรที่ลาศึกษาตอ 

 
การคิดรอยละของตัวบงช้ี 

คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น 
จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑมาตรฐาน  : สัดสวน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวย

นับ 2550 2551 2552 

1. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น บาท  26,612,349.19  

2  จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น คน  42  

3. สัดสวนคาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น

ตอจํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น 

บาท  633,627.36  

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)     
 

เกณฑการประเมิน 
ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้   แสดงรายงานไวเทานั้น 

หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_103 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ประกอบตัวบงชี้  5.4 

2 51_SAR_104 รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ประจําปงบประมาณ 2551 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 

คําอธิบาย 

รายไดทั้งหมดของสถาบัน/หนวยงาน ภายหลังที่หักจากงบดําเนินการทั้งหมดออกแลว โดยแสดงในรูป

ของรอยละของงบดําเนินการ เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบัน/

หนวยงาน และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบันในระยะยาว 

ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

งบดําเนนิการ ไดแก งบเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน โดยไม

รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดิน

และงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

ขอมูลประกอบ  

1. งบดําเนินการที่ใชจายจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ  

2. งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอยคาวัสดุ คาสาธารณูปโภคเงิน

อุดหนุน และ   คาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจาก

ทั้งสองแหลง คือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ใหคิด

ตามปงบประมาณ 

 
การคิดรอยละของตัวบงช้ี 
 
 
 
 
 
 
เกณฑมาตรฐาน  : รอยละ 
 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 4  ของงบดําเนินการ +5 – 9  หรือ > 15  

ของงบดําเนินการ 

+10 – 15  

ของงบดําเนินการ 

 

เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น 

งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น 
x 100 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น   1,371,176.30  

2.  งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น   26,612,349.19  

3.  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการ 
  5.15  

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 

คะแนน) 
    

 
เกณฑการประเมิน 
 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้  แสดงรายงานไวเทานั้น 
 

หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

51_SAR_105 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ประกอบตัวบงชี้  5.5 

1,2 

51_SAR_106 รายงานการใชจายเงิน จากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 5.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรประจํา 

คําอธิบาย 

จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวนบุคลากรประจํา 

นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย 

เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงินที่ใชเพื่อ 

1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ 

2. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 

3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ขอมูลประกอบ  

1. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย 

2. จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรในตางประเทศในปการศึกษานั้น 
 
การคิดรอยละของตัวบงช้ี 

เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งใน

ประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

บาท  691,100.00  

2.  จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น คน  42  

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)   16,454.76  
 

เกณฑการประเมิน 
 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้  แสดงรายงานไวเทานั้น 
 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_107 แบบสรุปรวมงบประมาณรายจายตามแผนการใชจายเงิน  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

ประจําปงบประมาณ 2551 

2 51_SAR_108 รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ประจําปงบประมาณ  2551 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 5.7 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด 

คําอธิบาย 

• เงินเดือนของบุคลากรถือวาเปนสวนหนึ่งของคาใชจายที่สถาบัน/หนวยงานที่ใชในการบริหารจัดการภารกิจ

หลักบรรลุเปาหมาย โดยเทียบกับคาใชจายทั้งหมด  

• คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  คาสาธารณูปโภค                   

เงินอุดหนุน และคาเสื่อมราคา ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

ขอมูลประกอบ  

1. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น 

2. จํานวนเงินเดือนรวมทั้งหมดของบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้น ทั้งนี้ใหนับบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย 

การคิดรอยละของตัวบงช้ี 
 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1.  จํานวนเงินเดือนของบุคลากรทั้งหมดใน

ปงบประมาณนั้น 

บาท 6,385,156.45 7,387,404.00  

2.  จํานวนคาใชจายทั้งหมดประจําใน

ปงบประมาณนั้น 

บาท 25,752,388.51 26,612,349.19  

3.  รอยละของเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดตอ

คาใชจายทั้งหมด 

รอยละ 24.79 27.76  

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 

คะแนน) 
    

เกณฑการประเมิน 
 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้  แสดงรายงานไวเทานั้น 
หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,2 51_SAR_109 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551ประกอบตัวบงชี้  5.8 
 

จํานวนเงินเดือนของบุคลากรทั้งหมดในปงบประมาณนั้น 

จํานวนคาใชจายทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น x 100 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 5.8 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตองบดําเนินการ 

คําอธิบาย 

• คาใชจายที่สถาบัน/หนวยงานใชเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชเพื่อการสนับสนุนภารกิจหลักทั้งหมด 
ไดแก งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ 
ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสนับสนุนภารกิจหลัก คาจาง
บุคลากร และคาเสื่อมราคา ตอคาใชจายทั้งหมด 

• งบดําเนินการทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอยคาวัสดุ คาสาธารณูปโภคเงิน
อุดหนุน และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสอง
แหลง คือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ใหคิดตาม 
ปงบประมาณ 

ขอมูลประกอบ  
1. งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ 

ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสนับสนุนภารกิจหลัก คาจาง

บุคลากร  และ     คาเสื่อมราคา 

2. งบดําเนินการทั้งหมด 
การคิดรอยละของตัวบงช้ี 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 
หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1.  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศใน

ปงบประมาณนั้น 

บาท  29,022,338.19  

2.  งบดําเนินการทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น บาท  26,612,349.19  

3.   รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ

สารสนเทศตองบดําเนินการ 

รอยละ  109.06  

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)     

เกณฑการประเมิน 
 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้   แสดงรายงานไวเทานั้น 
หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,2 51_SAR_110 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ แผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ประกอบตัวบงชี้  5.8 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศในปงบประมาณนั้น 

งบดําเนินการทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น 
x 100 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คําอธิบาย 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ

ของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนา

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิด

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 

ตัวบงช้ีที่ : 6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

คําอธิบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เปนภารกิจของสถาบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมิน

และพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย  เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่

กําหนดโดยสถาบัน และโดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้   ถือวาการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปน

หลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบัน สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ขอมูลประกอบ  

1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการ

ประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและ ผูบริหารทุกระดับ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของสถาบัน ตั้งแตการควบคุม 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบงัคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมาย

หนวยงานหรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ 

หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของประชาคม ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนกระบวนการจัดการความรูเรื่องการประกันคุณภาพของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 

อยางนอย   5 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน 

 / / / 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย

และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวน

รวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 / / / 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ

คุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

 / / / 

3. มีการดํา เนินงานดานการประกันคุณภาพที่

ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน

ประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

 / / / 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง

การดําเนินงาน 

 / / / 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับ

บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

 / / / 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 

   / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 
 

เปาหมายป  2551 

ระดับ 6 

คะแนน 3 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 51_SAR_111 คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000284.pdf  

2 51_SAR_112 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักคอมพิวเตอร และ วาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารและติตตามงานของสํานักคอมพิวเตอร 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000320.pdf  

3 51_SAR_113 เอกสารการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา และ เกณฑมาตรฐานของสถาบัน สํานัก ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

http://qa.swu.ac.th/  

4 51_SAR_114 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยอนหลัง 3 ป 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1284/index_th.html  

5 51_SAR_115 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานของสํานักคอมพิวเตอร เพื่อมา

ปรับปรุงคุณภาพของสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th/  

6 51_SAR_116 มีระบบสารสนเทศ ผาน web site เพื่อเปนที่เก็บขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1284/index_th.html  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คําอธิบาย 
 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับสถาบันและหนวยงานยอย ตลอดจนถึงใน

องคการนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนมีการ

นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน

คุณภาพระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคณุภาพการศึกษา 

ขอมูลประกอบ  

1. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ  

2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  

3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการ

เปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ มูลคาเพิ่ม (value added) จากการ

ประกันคุณภาพภายใน  

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  

รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิตคุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผล

ของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ             

อยางนอย   4 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

2550 2551 2552 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน

อยางตอเนื่อง  

 / / / 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 

 / / / 

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

ภายในเวลาที่กําหนด 

 / / / 

4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 / / / 

5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงาน

พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ

เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 
 

เปาหมายป  2551 

ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,2,5 51_SAR_117 เอกสารการประกันคุณภาพ ยอนหลังทั้งหมด  

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1284/index_th.html   

3 51_SAR_118 รายงานผล SAR 2550 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11259000170.pdf  

4 51_SAR_119 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 5 วันที่ 7 

พฤษภาคม 2552 

http://emeeting.swu.ac.th  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

สวนที่ 3 : สวนสรุป 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร  ประจําปการศึกษา 2550  จัดทําตาม “คูมือ

ประกันคุณภาพการศึกษา “  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2553”  ซึ่งประกอบดวย 6  องคประกอบ 

31  ตัวบงชี้  ดังนี ้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ   2  ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก   6 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   1 ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ 12 ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ   8 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   2 ตัวบงชี้ 

สํานักคอมพิวเตอร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง  6  องคประกอบ  โดยประเมิน 

ตัวบงชี้  23  ตัวบงชี ้ ไมประเมิน  3  ตัวบงชี้  ไมประเมินแตรายงานเปนขอมูล  5  ตัวบงชี้  รวม  31  ตัวบงชี้ 
 เกณฑการประเมิน 

-  อิงมาตรฐาน   คะแนนเต็ม  3  คะแนน   

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
งานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เว็บไซต   http://qa.swu.ac.th
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตารางที่  7   ผลการประเมนิรายตัวบงช้ี 

ผลดําเนนิงาน ป 2551 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
(6 องคประกอบ 31 ตัวบงช้ี) 

หนวยนบั ตัวต้ัง 
2551 

ตัวหาร 
2551 

 ผลลัพธ 
2551 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 3   

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธแผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

ระดับ 7  7 3  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 48 51 94.12 3  

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ 

ระดับ 5  5 3  

2.2 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอ
อาจารยประจํา 

สัดสวน ไมประเมิน 
 

2.3 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอ
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

สัดสวน ไมประเมิน 
 

2.4 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการ
แกสังคมตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5  5 3  

2.5 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนอง ความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตอบุคลากรประจํา 

รอยละ 9 42 21.43 2  

2.6 รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 90.07 100 90.07 3  

องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3  

3.1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4  4 3  

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ 2.67  

4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร ระดับ 7   7 3  

4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

ระดับ 4   4 3  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลดําเนนิงาน ป 2551 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
(6 องคประกอบ 31 ตัวบงช้ี) 

หนวยนบั ตัวต้ัง 
2551 

ตัวหาร 
2551 

 ผลลัพธ 
2551 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

4.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู ระดับ 5   5 3  

4.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

ระดับ 5   5 3   

4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร  

ระดับ 6   6 3   

4.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 4  4 2  

4.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใชในกระบวนการบริหาร 

ระดับ 5  5 3  

4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 7  7 2  

4.9 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

รอยละ 41 42 97.67 3  

4.10 ระดับความสําเร็จในการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ 

ระดับ 4  4 2  

4.11 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

ระดับ 8  8 3  

4.12 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

ระดับ 4  4 2  

องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ 1.75  

5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 7  7 3  

5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน  

ระดับ ไมประเมิน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผลดําเนนิงาน ป 2551 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
(6 องคประกอบ 31 ตัวบงช้ี) 

หนวยนบั ตัวต้ัง 
2551 

ตัวหาร 
2551 

 ผลลัพธ 
2551 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

5.3 คาใชจายและมูลคาของหนวยงาน
ในการใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากร 

บาท 

738,965.70 42 17,594.42 3  

5.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
บุคลากร 

บาท 
26,612,349.19 42 633,627.36 ไมประเมิน  

5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ 

รอยละ 
1,371,176.30 26,612,349.19 5.15 ไมประเมิน 

5.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนา
บุคลากรในประเทศและตางประเทศ
ตอจํานวนบุคลากร 

สัดสวน 
691,100 42 16,454.76 

ไมประเมิน 

 

5.7 รอยละของเงินเดือนบุคลากร
ทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด 

รอยละ 
7,387,404 26,612,349.19 27.76 

ไมประเมิน 

  

5.8 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชใน
ระบบสารสนเทศตองบดําเนินการ 

รอยละ 
29,022,338.19 26,612,349.19 109.06 ไมประเมิน   

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3  

6.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา  

ระดับ 6  6 3  

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับ 5  5 3  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี      2.60 

ผลการประเมิน      ดีมาก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตารางที่ 8  รายงานสรุปจุดแขง็/การสรางเสริมความแขง็แกรง  และจุดออน/สาเหต/ุแนวการแกไข 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่  1:
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ 

จุดแข็ง 

- มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการเปน
ลายลักษณอักษร 

- มีการดําเนินการตามแผนดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับของ
นโยบายดานไอซีทีตั้งแตระดับ
มหาวิทยาลัย จนถึงระดับหนวยงาน 

จุดออน 

- ไมมี- 
 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอ
แผนงาน/โครงการดานไอซีที และ
กําหนดเปนยุทธศาสตร ทําใหการ
ดําเนินงานดานไอซีทีมีความกาวหนา 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย  

- มีการปรับเปล่ียนเพื่อใหสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

- สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนการดําเนินงาน 

แนวทางแกไข 

-ไมมี- 
 

องคประกอบที่  2: 
ภารกิจหลัก 

จุดแข็ง 

- บุคลากรมีความรูความสามารถ และมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

- มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
ระบบ ICT อยางตอเนื่อง 

- มีการสงเสริมการนํา ICT มาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานและการใหบริการ 

จุดออน 

- การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี และ
ภารกิจบางประการของมหาวิทยาลัย ทํา
ใหตองปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงาน
ระหวางป 

- ควรจัดทําสถิติการใหบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร และการรอการเขาใช
บริการสูง ทําใหการใหบริการไมทั่วถึง 

- บุคลากรมีภาระงานอื่นจากมหาวิทยาลัย
เปนจํานวนมาก ซึ่งบางครั้งเปนภาระงาน
นอกเหนือภาระงานตามตําแหนง 

- การประชาสัมพันธระบบและบริการไม
ทั่วถึง ทําใหบุคลากรและนิสิตไมเขาใจ
บริการ ICT ของมหาวิทยาลัย 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- จัดทําการสํารวจและประเมินความ
ตองการของผูใชบริการ 

- จัดภาระงานของบุคลากรใหมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงใหเพียงพอและ
สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพใหมาก
ยิ่งขึ้น 

- เรงสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก
ในการใหบริการวิชาการแกชุมชน 

-  จัดประชาสัมพันธเผยแพรระบบ ICT ที่
ใหบริการไปยังบุคลากรและนิสิตของ
มหาวิทยาลัยอยางทั่วถึงและทันเวลา 

แนวทางแกไข 

- จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการใหชัดเจน 

- จัดประชุม / ชี้แจงทิศทางการพัฒนา ICT 
ของหนวยงานเพื่อใหรับทราบความ
เคลื่อนไหวของระบบงาน ICT โดยทั่วกัน 
 

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ใหบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

- ควรปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมให
สอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการ 

องคประกอบที่ 3 :  
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

- มีการจัดทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป 

- บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 

จุดออน 

- ไมมี  - 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- ควรจัดกิจกรรมใหหลากหลายมากขึ้น 
 

แนวทางแกไข  

- ไมมี  - 

องคประกอบที่ 4 
การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 

- มีคณะกรรมการตาง ๆ  กํากับดูแลกิจการ
ทําใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

- เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
คณะกรรมการชุดตาง ๆ  ในการบริหาร
จัดการ 

- บุคลากรมีศักยภาพและไดรับการสงเสริม
ใหมีโอกาสพัฒนาความรูในสายงาน
อยางตอเนื่อง 

- มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  อยางมี
คุณภาพ  

จุดออน 

- ขาดการพัฒนาโครงการที่ชวยให 
ผูใชบริการเกิดความสะดวกในการเขารับ
บริการ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- มีการจัดประชุมเพื่อปรับวิธีการและ
ขั้นตอนการทํางาน  โดยเฉพาะการ
ทํางานระหวางฝาย ใหเกิดความสะดวก 
คลองตัว 

- บุคลากรมีความสามารถดานไอซีที ทําให
การพัฒนา ไอซีทีเขามาชวยงานเปนไป
ไดงาย และรวดเร็ว 

แนวทางแกไข 

- เรงติดตั้งระบบ One Stop Service เพื่อ
ใหบริการ ทั้งแก นิสิต บุคลากร  และ
บุคคลภายนอกทีมาติดตอขอรับบริการ 

องคประกอบที่ 5 : 
การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 

- มีแผนในการบริหารการจัดการเงินและ
งบประมาณที่ชัดเจน 

- มีการติดตามการใชงบประมาณทั้งใน
ระดับหนวยงาน และ ระดับ
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

- มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจาก
คาลงทะเบียนเรียนที่ชัดเจน ตลอดจน
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมตามแผนงาน/โครงการที่ตอง
จัดทําเพิ่มเติมระหวางป  

จุดออน 

- มีปจจัยภายนอกทําใหการบริหารจัดการ
เบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน  

- ระเบียบการเบิกจายเงินรายไดมีการ
ประกาศใชใหม  ตองใชเวลาศึกษาและ
ทําความเขาใจในวิธีการเบิกจาย จึงทํา
ใหเกิดความลาชาในบางโครงการ 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- ใหผูบริหารที่กํากับดูแลงานดานการคลัง
ติดตามการใชงบประมาณ และ ปญหา
การเบิกจายอยางใกลชิด 

- เรงประสานและทําความเขาใจเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของใหม ๆ ในการ
ทํางาน 

- เผยแพรระเบียบปฏิบัติทางดานการคลัง
และพัสดุใหกับบุคลากร 

แนวทางแกไข 

- จัดเปนวาระการประชุมการติดตามการ
ใชงบประมาณ และ ปญหาการเบิกจาย
งบประมาณในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาสํานักงานผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร 

- ศึกษาและทบทวนปจจัยที่สงผลตอการ
เบิกจายงบประมาณเพื่อปรับแนวปฏิบัติ
ที่เหมาะสม 

- จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการดาน
งานคลังและพัสดุ เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติ
ที่สอดคลองกัน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 6 :  
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

จุดแข็ง 

- มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ชัดเจน 

-  มีคณะกรรมการรับผิดชอบตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

- บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ 

 

จุดออน 

- บุคลากรมีภาระหนาที่ในงานประจํา
คอนขางมาก ทําใหไมมีเวลาในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการประกัน
คุณภาพ 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน
ประกันคุณภาพเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณดานประกันคุณภาพ 

- ควรนําผลการตรวจสอบคุณภาพที่ไดมา
ใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
สํานักคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนอยาง
จริงจัง 

- ควรเรงพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

แนวทางแกไข 

- จัดทําระบบ / ประยุกต ICT มาเปน
เครื่องมือในการประกันคุณภาพใหครบ
ทุกดานมากยิ่งขึ้น 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

ภาคผนวก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

คําสั่งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนักคอมพิวเตอร 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

คําสั่งคณะอนุกรรมการดาํเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เอกสารแนบ/หลกัฐานประกอบ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

51_SAR_001 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร  พ.ศ.2550-2554  

http://edocument.swu.ac.th/general/500

2/pdf/16250020099.pdf  

งานนโยบายและแผน 1,6 

 

51_SAR_002 แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-

2554 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/12159000183.pdf 

งานนโยบายและแผน 

51_SAR_003 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2551 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/12159000188.pdf  

งานนโยบายและแผน 2,5 

 

 

51_SAR_004 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552” 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/11759000201.pdf  

งานนโยบายและแผน 

3,4,6 

 

 

51_SAR_005 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/12159000292.pdf  

งานนโยบายและแผน 

5,7 51_SAR_006 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ

ราชการสํานักคอมพิวเตอรประจําป 2552” 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/11759000347.pdf 

งานนโยบายและแผน 

1.1 

7 51_SAR_007 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักคอมพิวเตอร   

http://emeeting.swu.ac.th/  

งานนโยบายและแผน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

51_SAR_008 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2552  วันที่ 10 ก.พ. 2552  วาระที่ 

1.2 เรื่อง  

http://emeeting.swu.ac.th/    

งานนโยบายและแผน 

51_SAR_009 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/12159000188.pdf  

งานนโยบายและแผน 1,2 

51_SAR_010 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2552 (ต.ค.51 - ก.ย.52)  

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/12159000292.pdf 

งานนโยบายและแผน 

51_SAR_011 รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติงาน

ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  ป 2551 

ไตรมาสที่ 4 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e3121/

e5611/e6159/SWUCCActionPlan2008_

2551021.pdf  

งานบุคคล 

1.2 

3 

51_SAR_012 การประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  

http://emeeting.swu.ac.th   

งานบุคคล 

1 51_SAR_013 วิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร (1 ธ.ค.2548 - ปจจุบัน) 
เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e3200/
index_th.html  

งานบุคคล 

51_SAR_014 โครงสรางการแบงสวนราชการ  

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1121/

index_th.html 

งานบุคคล 

2.1 

 

2 

51_SAR_015 โครงสรางการบริหารงาน  

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1124/

index_th.html 

งานบุคคล 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

51_SAR_016 โครงสรางบุคลากร 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1128/

index_th.html  

งานบุคคล 

 51_SAR_017 แผนอัตรากําลัง  

ผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง สาย

วิชาการ (สาย ก)  และ สายสนับสนุน

วิชาการ (สาย ข - ค ) ของหนวยงาน ทม.ที่ 

1001 (7) / 8273 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 

2544 กองแผนงาน 

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e34

54/e3456/e8560/index_th.html 

งานนโยบายและแผน 

3 51_SAR_018 มาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรและ

ภาระงาน สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e35

08/e5647/e6740/index_th.html  

งานบุคคล 

4 51_SAR_019 ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติ

ของหนวยงาน  

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e35

08/e5647/e6753/index_th.html  

งานบุคคล 

5 51_SAR_020 คูมือปฏิบัติงานของสํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e13

/e8550/.pdf 

งานบุคคล 

1 51_SAR_021 วิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร

(1 ธ.ค.2548 - ปจจุบัน) 

เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e3200

/index_th.html 

งานนโยบายและแผน 

2 51_SAR_022 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําโครงการ

บริการวิชาการแกชุมชน ป 2552 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/

16/pdf/11659000091.pdf 

งานบุคคล 

3 51_SAR_023 คูมือการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ

แกชุมชน   

โครงการ Cyber Education 

Center 

2.4 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

4 51_SAR_024 รายงานจํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/11959000437.pdf  

โครงการ Cyber Education 

Center 

51_SAR_025 สรุปภาพรวมการปรับโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน บก 13 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt3

34_255202_4837.pdf  

โครงการ Cyber Education 

Center 

5 

51_SAR_026 สรุปภาพรวมแผนการใชจายเงิน

งบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก

ชุมชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

(ปรับปรุง) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt3

34_255202_4838.pdf  

โครงการ Cyber Education 

Center 

1 51_SAR_027 รายงานจํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/11959000437.pdf 

โครงการ Cyber Education 

Center 

2.5 

 

2 51_SAR_028 รายงานจํานวนบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร

ที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 

2552 
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1128/
index_th.html  

งานบุคคล 

2.6 1 51_SAR_029 แบบประเมินความพึงพอใจ การใหบริการ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรฝายปฏิบัติการ

และบริการ สํานักคอมพิวเตอร มศว 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/
swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=
QNR59005243&web_system_id=1  

ฝายปฏิบัติการและบริการ 

3.1 1,2,3,

4 

51_SAR_030 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

สํานักคอมพิวเตอร  
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e6384/
index_th.html     

งานสงเสริมภาพลักษณ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

1 51_SAR_031 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร คําส่ังที่ 1819/2548  ลว.6 

มิ.ย.2548 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdo

m/16/pdf/11659000467.pdf  

คําส่ังที่ 1184/2550  ลว.14 มิ.ย.2550 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/

16/pdf/11659000468.pdf 

คําส่ังที่ 1523/2550 ลว.20 ก.ค.2550 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/

16/pdf/11659000469.pdf  

งานบุคคล 

51_SAR_032 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdo
m/16/pdf/11659000169.pdf   

งานบุคคล 2 

51_SAR_033 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/
16/pdf/11659000172.pdf 

งานบุคคล 

51_SAR_034 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร   
http://emeeting.swu.ac.th 

งานเลขานุการ 

51_SAR_035 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล 
http://emeeting.swu.ac.th 

งานเลขานุการ 

51_SAR_036 เอกสารประกอบรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร   
http://emeeting.swu.ac.th  

งานเลขานุการ 

3, 4, 5, 

6 

51_SAR_037 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอ
http://emeeting.swu.ac.th 

งานเลขานุการ 

4.1 

 

7 51_SAR_038 รายงานผลการประเมินผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร   

งานบุคคล 

4.2 1 51_SAR_039 ขอบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการ 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/
3/pdf/1350020025_1.pdf  
เอกสารสรรหาผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร     จากแฟมงานบุคคล 

งานบุคคล 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

51_SAR_040 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอ

http://emeeting.swu.ac.th  

งานบุคคล 

2 51_SAR_041 แบบประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/p
ersonnel/evaluate/Board_Eva/BoardEv
a_255201/index.htm  

งานบุคคล 

3 51_SAR_042 รายงานผลการประเมินผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร  

งานบุคคล 

4 51_SAR_043 แผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริห

และ รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

งานบุคคล 

51_SAR_044 

 

การจัดความรู  สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e5400/in

dex_th.html 

งานบริหาร 

51_SAR_045 แผนการดําเนินการการจัดการองคความรู  

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e5400/

e5455/e6368/index_th.html   

งานบริหาร 

51_SAR_046 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสํานัก

คอมพิวเตอรเปนองคกรคนควาวิจัย บริการ

และผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2551 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/
16/pdf/11659001374.pdf 

งานบุคคล 

4.3 1,2,3,

4,5 

51_SAR_047 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
สํานักคอมพิวเตอร 
http://emeeting.swu.ac.th 

งานเลขานุการ 

1,2 51_SAR_048 แผนอัตรากําลัง  
ผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง สาย
วิชาการ (สาย ก)  และ สายสนับสนุน
วิชาการ (สาย ข - ค ) ของหนวยงาน ทม.ที่ 
1001 (7) / 8273 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 
2544 กองแผนงาน 
http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e34
54/e3456/e8560/index_th.html 

งานนโยบายและแผน 

51_SAR_049 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  สํานักคอมพิวเตอร 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/
16/pdf/11659000172.pdf 

งานบุคคล 

4.4 

 

2,4 

51_SAR_050 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล สํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th 

งานบุคคล 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

51_SAR_051 คําส่ังพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับ

ระดับ 

งานบุคคล 

51_SAR_052 ตารางแสดงการครองอัตราของบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอร ระหวางป 2549 –

ปจจุบัน 

ตารางแสดงการครองอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  

สํานักคอมพิวเตอร ระหวางป 2549-

ปจจุบัน 

งานนโยบายและแผน 

51_SAR_053 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2551 – 

2552 
http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e35
08/e5674/e7853/e7876/2551.xls 
http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e35
08/e5674/e7853/e8397/2552.xls  

งานบุคคล 

51_SAR_054 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอร  ครั้งที่ 3 /2552 

http://emeeting.swu.ac.th 

งานบุคคล 

3 51_SAR_055 บันทึกแจงทําประกันอุบัติเหตุของเจาหนาที่

สํานักคอมพิวเตอร 

งานบุคคล 

5 51_SAR_056 แบบประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  สํานัก

คอมพิวเตอร ประจําป 2551 

งานบุคคล 

1,2 51_SAR_057 ศูนยบริการขอมูลเพื่อการบริหาร   

http://infoservice.swu.ac.th  

งานระบบสารสนเทศ 

3 51_SAR_058 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2/2552 
และครั้งที่ 4/2552  
http://emeeting.swu.ac.th   

งานเลขานุการ 

4 51_SAR_059 แบบสํารวจความพึงพอใจที่มีตอระบบ

สารสนเทศมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/

qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR595

05201&web_system_id=1  

งานบริหาร 

4.5 

5 51_SAR_060 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2/2552    
ครั้งที่ 4/2552 และครั้งที่ 5/2552 
http://emeeting.swu.ac.th  

งานเลขานุการ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

6 51_SAR_061 ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ของ มศว  

ที่สงขอมูลไป สกอ. 

http://commencement.swu.ac.th/    (มศว) 

http://www.job.mua.go.th/codes/index.php  

(สกอ.)    

รายงานขอมูล สกอ 

http://infoservice.swu.ac.th/    

งานระบบสารสนเทศ 

1,2 51_SAR_062 
 

จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร 
http://edocument.swu.ac.th/type_7.asp
?doc_type_id=15&sub_type=16 

งานสงเสริมภาพลักษณ 

 51_SAR_063 
 

เว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร 
http://cc.swu.ac.th 

งานสงเสริมภาพลักษณ 

 51_SAR_064 
 

เว็บบอรด สํานักคอมพิวเตอร   
http://webboard.swu.ac.th/?c=cc 

งานสงเสริมภาพลักษณ 

51_SAR_065 
 

ระบบเอกสารอิเลคทรอนิคส 
http://edocument.swu.ac.th/  

งานระบบสารสนเทศ  

51_SAR_066 
 

กลองรับฟงความคิดเห็น  (สํานักงาน
ผูอํานวยการ, หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ประสานมิตร และ องครักษ) 

งานสงเสริมภาพลักษณ 

4.6 

3,4 51_SAR_067 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักคอมพิวเตอร  

http://emeeting.swu.ac.th  

งานเลขานุการ 

1 51_SAR_068 

 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการ

ควบคุมภายใน  สํานักคอมพิวเตอร   
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/p

df/11659000341.pdf  
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/p

df/11659001349.pdf  

งานบุคคล 

2 51_SAR_069 เว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร ในเร่ือง  การ

ควบคุมภายใน 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1371

/index_th.html 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

3 51_SAR_070 แผนการดําเนินการความเสี่ยง 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1371

/e1377/index_th.html  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

4.7 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

4 51_SAR_071 รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล การควบคุมภายในสํานัก
คอมพิวเตอร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2552 
http://emeeting.swu.ac.th 

งานเลขานุการ 

5 51_SAR_072 สรุปผลการดําเนินการความเสี่ยง 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1371

/e6807/index_th.html  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

1,3,4 51_SAR_073 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/12159000188.pdf 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 51_SAR_074 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2552 (ต.ค.51 - ก.ย.52)  

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/12159000292.pdf 

งานบริหาร 

51_SAR_075 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “มุงสูความสําเร็จของแผนปฏิบัติ

ราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2551” 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/11759000125.pdf  

งานบริหาร 

51_SAR_076 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอรประจําป 2552” 
http://edocument.swu.ac.th/general/590
0/pdf/11759000347.pdf  

งานบริหาร 

2,6,7 

51_SAR_077 รายงานการประชุมบุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอร 

http://emeetint.swu.ac.th 

งานบุคคล 

4.8 

4 51_SAR_078 ตารางแสดงความเชื่อมโยงงบประมาณ
รายจายจากเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 
กับยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย  9  
ยุทธศาสตร 

งานเลขานุการ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

5 51_SAR_079 คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก

คอมพิวเตอร ประจําป 2551 

งานบริหาร 

51_SAR_080 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2551 – 
2552 
http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e35
08/e5674/e7853/e7876/2551.xls 
http://cc.swu.ac.th/intranet/content/e35
08/e5674/e7853/e8397/2552.xls  

งานบุคคล 4.9 1 

51_SAR_081 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักคอมพิวเตอร  ครั้งที่  3/2552 

http://emeetint.swu.ac.th 

งานเลขานุการ 

1 51_SAR_082 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ

ราชการสํานักคอมพิวเตอรประจําป 2552” 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/11759000347.pdf  

งานบริหาร 

51_SAR_083 แผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานบริการ 

งานบริหาร 

4.10 

2,3,4 

51_SAR_084 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
สํานักงานผูอํานวยการ 
http://emeeting.swu.ac.th  

งานเลขานุการ 

1 51_SAR_085 เว็บไซตประหยัดพลังงาน สํานัก
คอมพิวเตอร 
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e4905/
index_th.html  

งานอาคารสถานที่ 

2 51_SAR_086 แผนงานการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e4905/
e5804/e7280/2552.xls  

งานอาคารสถานที่ 

3 51_SAR_087 คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน 
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e4905/
e5767/e5768/index_th.html  

งานอาคารสถานที่ 

4,5,6,

7 

51_SAR_088 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการ

ประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 1/2552 

5  กุมภาพันธ  2552 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานอาคารสถานที่ 

4.11 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

51_SAR_089 มาตรการประหยัดพลังงาน  ป 2552 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt8

5_255201_4620.pdf  

งานอาคารสถานที่ 8 

51_SAR_090 บอรด ชั้น 4 

ขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  

ประจําป 2551 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/11559000443.pdf  

ขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  

ประจําป 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/11559000444.pdf  

งานอาคารสถานที่ 

1 51_SAR_091 แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

http://10.1.106.7/dnn/5s/โครงการ5ส/

แผนการดําเนนการ5ส/

tabid/347/language/th-TH/Default.aspx  

คณะกรรมการดําเนินงาน 

5 ส 

2 51_SAR_092 คณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 
http://10.1.106.7/dnn/5s/โครงการ5ส/คํา
สงแตงตงคณะทํางาน5ส/
tabid/345/language/th-TH/Default.aspx  

งานบุคคล 

3 51_SAR_093 คูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน 
http://10.1.106.7/dnn/5s/การกําหนด
มาตราฐาน5ส/tabid/350/language/th-
TH/Default.aspx  

คณะกรรมการดําเนินงาน 

5 ส 

4 51_SAR_094 ภาพปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 
http://10.1.106.7/dnn/5s/หนาหลัก/
tabid/298/language/th-
TH/Default.aspx 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

5 ส 

4.12 

5,6,7,

8 

51_SAR_095 รายงานการประชุม 5 ส 

http://emeeting.swu.ac.th  

คณะกรรมการดําเนินงาน 

5 ส 

1 51_SAR_096 แบบสรุปรวมงบประมาณรายจายตาม

แผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณทั้งส้ินของหนวยงาน 

งานนโยบายและแผน 5.1 

2 51_SAR_097 การจัดสรรงบประมาณประจําป 2551 

(งบประมาณแผนดิน และ งบประมาณเงิน

รายได) จากกองแผนงาน 

งานนโยบายและแผน 



116 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

3,5 51_SAR_098 รายงานการใชจายเงิน จากการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานเลขานุการ 

4,7 51_SAR_099 รายงานการเงินประจําเดือนที่เสนอตอ

ผูบริหารหนวยงาน 

งานการเงินและบัญชี 

6 51_SAR_100 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/

16/pdf/11659000451.pdf 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/

16/pdf/11659000298.pdf 

งานบุคคล 

1 51_SAR_101 รายงานสรุปการจัดโครงการบริการวิชาการ

แกสังคม 

โครงการ Cyber 

Education Center 

5.3 

2 51_SAR_102 รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ประจําป

งบประมาณ 2551 

งานบุคคล 

1 51_SAR_103 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ

แผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 ประกอบตัวบงชี้  5.4 

งานการเงินและบัญชี 5.4 

2 51_SAR_104 รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ประจําป

งบประมาณ 2551 

งานบุคคล 

51_SAR_105 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ

แผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 

ประกอบตัวบงชี้  5.5 

งานการเงินและบัญชี 5.5 1,2 

51_SAR_106 รายงานการใชจายเงิน จากการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th 

งานเลขานุการ 

1 51_SAR_107 แบบสรุปรวมงบประมาณรายจายตาม

แผนการใชจายเงิน  งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรประจําปงบประมาณ 2551 

งานการเงินและบัญชี 5.6 

2 51_SAR_108 รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ประจําป

งบประมาณ  2551 

งานบุคคล 

5.7 1,2 51_SAR_109 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ

แผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551ประกอบตัวบงชี้  5.8 

งานการเงินและบัญชี 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

1,2 51_SAR_110 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ 

แผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 

ประกอบตัวบงชี้  5.8 

งานการเงินและบัญชี 

1 51_SAR_111 คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/

16/pdf/11659000284.pdf  

งานบุคคล 

2 51_SAR_112 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา สํานักคอมพิวเตอร และ วาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานของสํานักคอมพิวเตอร 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/

16/pdf/11659000320.pdf  

งานบุคคล 

3 51_SAR_113 เอกสารการประกันคุณภาพ

ระดับอุดมศึกษา และ เกณฑมาตรฐานของ

สถาบัน สํานัก ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

http://qa.swu.ac.th/  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4 51_SAR_114 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ยอนหลัง 3 ป 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1284/

index_th.html  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5 51_SAR_115 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

และติดตามงานของสํานักคอมพิวเตอร เพื่อ

มาปรับปรุงคุณภาพของสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th/  

งานเลขานุการ 

6.1 

6 51_SAR_116 มีระบบสารสนเทศ ผาน web site เพื่อเปน

ที่เก็บขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ 

http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1284/

index_th.html  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

6.2 1,2,5 51_SAR_117 เอกสารการประกันคุณภาพ ยอนหลัง
ทั้งหมด  
http://cc.swu.ac.th/content/e722/e1284/
index_th.html   

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 



118 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตัวบงชี้ ระดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

3 51_SAR_118 รายงานผล SAR 2550 

http://edocument.swu.ac.th/general/590

0/pdf/11259000170.pdf  

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4 51_SAR_119 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

และติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 5 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานเลขานุการ 

 






