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คํานํา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินการปรับปรุง “คูมือประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัย      

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2553”  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานนําไปเปนคูมือในการจัดทํารายงาน              

การประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) รวมทั้งเปนแนวปฏิบัติในการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสําหรับผูประเมินคุณภาพการศึกษา   โดยเอกสารคูมือฉบับนี้ไดนําเสนอองคประกอบ ตัวบงชี้ และ

เกณฑในการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยแบงเปนองคประกอบและตัวบงชี้ของระดับสํานัก สถาบัน และศูนยตาง ๆ 

จํานวน  7  องคประกอบ  32  ตัวบงช้ี   ตลอดจนรายละเอียดของขอมูลที่ตองนําเสนอประกอบแตละตัวบงช้ีและ

วิธีการประเมินคุณภาพตนเอง   ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

หรือ สมศ.และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)   และไดกําหนดใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยใชเปน

คูมือในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ต้ังแตปการศึกษา  2550 - 2553   

ในปการศึกษา 2552 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552 

(พิจารณาจากผลการดําเนินงานต้ังแต  1  มิถุนายน  2552  ถึง 31 พฤษภาคม 2553)  โดยใชคูมือการทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับป พ.ศ. 2552) ดังกลาว

ขางตนเปนหลัก  แตเน่ืองจากสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจึงเสนอประเมินใน

องคประกอบท่ีเก่ียวของที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร  กลาว

โดยสรุป สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง 7 องคประกอบ โดยประเมินตัวบงช้ี  26      

ตัวบงช้ี  ไมประเมิน 2 ตัวบงช้ี  ไมประเมินแตรายงานเปนขอมูล  4 ตัวบงช้ี  รวม 32 ตัวบงช้ี  และไดจัดทําเปน

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2552 ของ                    

สํานักคอมพิวเตอร เพื่อเปนเอกสารในการรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัยตอไป 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ไดรับความรวมมือรวมใจจากคณะกรรมการทุกทานเปน

อยางดีย่ิง  และขอขอบคุณบุคลากรทุกทานไว ณ ที่นี้สําหรับการใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจตางๆ  ของสํานัก

คอมพิวเตอรใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และมีการติดตามผลงานและรวบรวมผลการดําเนินงานที่ผานมาไวอยางเปน

ระบบ  รวมท้ังขอขอบคุณผูบริหารทุกทานที่ใหขอคิดเห็น  และชวยพิจารณาเอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้

ใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและเพิ่มพูนการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก

คอมพิวเตอรใหดี  เหมาะสมกับเปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพย่ิงสืบตอไป 

 (ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช   เทียนรุงโรจน) 
 ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
 มิถุนายน 2553 
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รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 1 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สวนท่ี 1 : สวนนํา 
1. ประวัติความเปนมา 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนหนวยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ โดยเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2526  ในรูปของ “โครงการจัดต้ังสํานักบริการคอมพิวเตอร” และ
ตอมาไดมีประกาศจัดต้ังเปนหนวยงานในราชกิจจานุเบกษา และยกวิทยฐานะเปน “สํานักคอมพิวเตอร”  เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2536 เพื่อเปนหนวยงานกลางในการประสานงานดานการใชระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  โดยมี
สํานักงานกลางต้ังอยูที่ประสานมิตร  และไดขยายพื้นที่ใหบริการไปยัง “สํานักคอมพิวเตอร มศว องครักษ” อยางเปน
ทางการเม่ือวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2541 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนหนวยงานที่ผลักดันและดําเนินงานตาม
นโยบายดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนิสิต บุคลากร คณาจารยและ
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ ระบบไอซีทีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   

สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในดานการประสานงาน การจัดทํา และการวางแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ดานการมีการใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการจัด
ใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  
ดานการใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนดานการ
ใหบริการวิชาการ 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 
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2. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 

ปรัชญา 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

ปณิธาน 
มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการส่ือสารและการสรางองคความรู เพื่อพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากพันธกิจและภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มหาวิทยาลัยมอบหมายไว  

สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ป 2550-2554 ไว ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ 

สามารถรองรับภารกิจทั้งทางดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ยุทธศาสตรการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาศูนยกลางแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางมี

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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4.  ยุทธศาสตรการใหบริการวิชาการ 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

5.  ยุทธศาสตรการบริหาร 

นโยบาย 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและโครงสรางขององคกรใหมีประสิทธิภาพ สามารถใชทรัพยากร

ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 

3. ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกจิหลกั 
สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

 1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย

ใหทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ   และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงชาติ 

 2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
จัดบริการการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหแก นิสิต คณาจารย และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  อันไดแก บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ

หองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบโทรศัพท  และระบบสารสนเทศและการใชงานอื่นๆ ผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต 

3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 
วางแผนและดําเนนิการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย

ประสานการดําเนินงานกับผูใชของหนวยงานตาง ๆ 
4. บริการการใชหองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 

จัดบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา   และ

บริการการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ สําหรับคณาจารย นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการใชงานทั่วไป 

 5. บริการวิชาการ 
จัดบริการฝกอบรมความรูและทักษะการใชงานคอมพิวเตอร  ใหแก  นิสิต คณาจารย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 

 6. สนับสนุนงานวจิัยและงานอ่ืน ๆ 

จัดบริการระบบสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานประชาสัมพันธผานเครือขาย 

การใหบริการยืม บํารุงรักษา และคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
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แผนงาน 

 เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค สอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอรที่กําหนดไว 

อีกทั้งเพื่อใหตอบสนองตอการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถกาวทันความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น โดยใหบุคลากรของทุกฝายได

มีสวนรวมในการกําหนดแผนการดําเนินงาน 

 ในการกําหนดแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  นอกจากจะพิจารณาโดยอาศัยนโยบายการ

บริหารงานและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยแลว  ยังไดคํานึงถึงองคประกอบและปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งจาก

ภายในและภายนอกท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน อันไดแก 

• ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

• ปญหา/อุปสรรค ตลอดจนขอจํากัดตางๆ  ในการดําเนินงานท่ีผานมา 

• แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ 

• แนวโนมและทิศทางการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการดําเนินงานและโครงการ  

ในระหวางปการศึกษา 2552 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีไดนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและตอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  โดยในปการศึกษา 2552 
สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย
โครงการ / โครงการยอย / กิจกรรมตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

 การจัดทําคูมือและใหบริการระบบ SWU IT Services 
 คูมือมาตรฐานครุภัณฑเพื่อการใชงานใน มศว ป 2553 

 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว 

 การศึกษาและวิเคราะหระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัย 

 การติดต้ังระบบ SIP Phone 

 การเพิ่มอุปกรณกระจายสัญญาณ Access Point 

 การจัดหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

 

โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารระบบคลังขอมูล 
SupremePlus 

 สารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง 
โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด 

 ติดต้ังระบบ KPI Monitoring System 

 ศึกษาการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 ศึกษาการจัดทําระบบ SWU e-SAR Card 
โครงการระบบ SWU Information Portal 

 ติดต้ังระบบ Portal รายบุคคลสําหรับบุคลากร 

 ติดต้ังระบบ Portal รายบุคคลสําหรับนิสิต 
โครงการปรับปรุงระบบ Meeting Attendance ระยะที่ 2 

 การรณรงคการใชระบบระดับคณะกรรมการชุดตางๆ  
โครงการระบบงบประมาณการเงิน บัญชี และ พัสดุ (FISCAL: Financial 
Information System, Cost, Accounting and Logistics) 

 การติดต้ังระบบสารสนเทศดานการบริหารงบประมาณ การเงินและ

สินทรัพยของมหาวิทยาลัย 
ระบบฐานขอมูลบันทึกความเขาใจกับหนวยงานภายนอก ระยะที่ 2 

 รณรงคการใชระดับหนวยงาน 
เว็บไซต มศว 2553 

 ติดต้ัง Feature ใหมในเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
ระบบบริการการศึกษา 

 ระบบงานอาจารยที่ปรึกษา 

 ระบบงานรับนิสิตใหม แบบตลอดป 

 งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS 

 รับสมัครพนักงานใหมแบบออนไลน 
ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE: Research Online Service) 

 ติดต้ังระบบ ROSE ระยะท่ี 1 
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 การบํารุงรักษาระบบ HURIS 

 การบํารุงรักษาระบบ SUPREME2004 

 การจัดทําระบบ Online Tracking Service 
ระบบงานจราจร 

 การจัดทําฐานขอมูลยานพาหนะ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

งานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ 
 จัดทําเว็บไซตศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ-ลงทะเบียนและสงผลงานวิจัย 

 จัดกิจกรรม IT วิชาการ คร้ังที่ 2 

 
3. การสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 

ระบบ Competency ของนิสิตและบุคลากร ระยะที่ 2 
 พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ใหแกบุคลากรและนิสิต 

 จัดทําระบบสอบวัดสมรรถนะดาน ICT ใหแก บุคลากรและนิสิต 

 จัดทําคลังขอคําถามเพื่อการสอบวัดสมรรถนะ ICT 

 จัดทํา Courseware เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 
SWU Hybrid Education 

 SOT2 การพัฒนา E-learning Courseware 
 การฝกอบรมการพัฒนาหลักสูตร ICT Competency Training 
 บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแกนิสิตและ
บุคลากร 

 การบริการวิชาการแกชุมชน 
 ติดต้ังระบบคิดดีที่ มศว (KIDs-D@SWU) 

 
4. การใหบริการวิชาการ 
 

โครงการ Cyber Education เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถดาน ICT 
ใหแกชุมชน 

 ศึกษา วิจัย และพัฒนา Courseware เพื่อการอบรมความรูและทักษะดาน
การเรียนการสอนผานระบบออนไลน 

 ศึกษา วิจัย เคร่ืองมือ 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  ดวยหลักสูตรระยะส้ัน 
 การใหคําปรึกษาในการใช ICT แกบุคคลทั่วไป 
 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อชุมชน 
 โครงการผลิตบุคลากรดานไอทีมืออาชีพตามความตองการของตนเองและ
ตลาดแรงงาน (Supply Chain Management : IT Professional) 

 โครงการเผยแพรควารมรูดาน ICT สัญจรในชุมชนที่ดอยโอกาส 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

 
5. การบริหาร 
 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานในสํานักคอมพิวเตอร 
 การปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร 
 การปรับระบบการบริการแบบ One Stop Service 
 การปองกันความเส่ียงในองคกร 
 การรณรงคประหยัดสาธารณูปโภค 
 การจัดการความรูในองคกร 

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

โครงการอนรุักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

 การพัฒนาและเผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามผานเว็บไซต 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. โครงสรางหนวยงาน   (การแบงสวนราชการของสํานกัคอมพิวเตอร) 

 

 
 

 
งานบริหารและธุรการ 
หนวยสารบรรณ  
หนวยประชุม   
หนวยธุรการ   
หนวยบุคคล 
หนวยอาคารสถานท่ี 
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 นบ ริกา ร 
เครือขาย 

งานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย องครักษ 

 

แผนภูมิที่ 1   โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร 

(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 

เม่ือวันที่ 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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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอรมีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนไปตามวัตถุประสงค   และมีคณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอรทําหนาที่กําหนดนโยบาย ใหคําแนะนําใหการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรบรรลุตาม

เปาหมายของหนวยงาน ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 789/2547  เร่ือง  การมอบอํานาจของอธิการบดี

ใหผูปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่  29  เมษายน  2547 กําหนดหนาที่ไว  ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหารงานภายในสํานักคอมพิวเตอร  โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยวางระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  หรือเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานวิชาการอื่นของสํานักคอมพิวเตอรแสวงหาความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวกับกิจการของสํานักคอมพิวเตอรหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตาง ๆ  และเพื่อให

การปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักคอมพิวเตอรจึง

กําหนดใหมีเลขานุการผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการคอมพิวเตอร  และหัวหนาฝาย

ประจําฝายตาง ๆ ดูแลรับผิดชอบงานของฝาย  ดังแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  2  โครงสรางการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 
  

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ท่ีปรึกษาอธิการบดีดาน ICT 

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

ท่ีปรึกษา/ผูชํานาญการ 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยการศึกษาไซเบอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย 
ระบบสารสนเทศ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการและบริการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอร 
และเครือขาย 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 
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คณะผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ประธานยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ 

ที่ปรึกษาอธกิารบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน 
 

คณะผูบริหารสํานกัคอมพิวเตอร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช   เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

ดร.อรรณพ  โพธิสุข รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

ดร.อุราพร ศุขะทัต รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

นายสมบุญ   อุดมพรย่ิง รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

อาจารยเรืองศักด์ิ  ตระกูลพุทธิรักษ ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

อาจารยนิตตอลิน  พันธอภัย ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

นายมหัทธวัฒน    รักษาเกียรติศักด์ิ ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

นางสาววิลาวัลย   บัวขํา ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

นายดิเรก    อึ้งตระกูล ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

เลขานุการสาํนักคอมพวิเตอร และหัวหนาฝาย(รักษาการปฏบัิติหนาที่) 

นางพัชรินทร   สนธิวนิช  เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 

นางสาวพรทิพย   พงษสวัสด์ิ รักษาการปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 

นายนคร  บริพนธมงคล  รักษาการปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

นายสันติ  สุขยานันท  รักษาการปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสาํนกัคอมพิวเตอร 

ดร.พีรศักด์ิ  วรสุนทโรสถ   ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย ดร.วิลาศ  วูวงศ  ที่ปรึกษา 

นางสุวิภา  วรรณสาธพ    ที่ปรึกษา 
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ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี   รักษาเกียรติศักด์ิ ที่ปรึกษา 

อาจารยสาโรช  เมาลานนท  ที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ ที่ปรึกษา 

อาจารยศศิวิมล  สุขพัฒน  ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพิวเตอร 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช   เทียนรุงโรจน) 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร   

    (ดร.อรรณพ  โพธิสุข)  กรรมการ 

    (ดร.อุราพร ศุขะทัต) กรรมการ 

    (นายสมบุญ   อุดมพรย่ิง) กรรมการ  
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย   สันติวัฒนกุล กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.พันธวิรา ขวัญบูรณาจันทร กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.ณสรรค ผลโภค กรรมการ 

นายดิเรก   อึ้งตระกูล กรรมการ 

นางสุธาทิพย  ผนวกสุข กรรมการ 

นางสาวสุวิมล  คงศักด์ิตระกูล กรรมการ 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช เลขานุการ 
 
หมายเหตุ : ดร. อรรณพ  โพธิสุข  รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ลาออกจากตําแหนงต้ังแตวันที่ 1 พ.ค. 53 
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5. อัตรากําลัง 
ในปการศึกษา 2552  สํานักคอมพิวเตอร  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูทั้งส้ิน  จํานวน  54  คน จําแนกเปน 

1. บุคลากรฝายบริหาร  จํานวน  8  คน (รวมขาราชการประจํา) 
2. บุคลากรประจํา  จํานวน  46  คน ประกอบดวย   

 - ขาราชการ            12  คน  
 - ลูกจางประจํา            1  คน  
 - พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา      29  คน  

  - บุคลากรท่ีมาปฏิบัติงาน ณ สํานักคอมพิวเตอร    4  คน   (รวมตําแหนงอาจารย) 
4. อัตราวาง  4  อัตรา  

ตารางที่ 1   จํานวนอัตราบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  ประจําปการศึกษา 2552 

บุคลากรฝายบริหาร จํานวน 
(คน) 

บุคลากรประจํา จํานวน 
(คน) 

ฝายบริหาร 8 ขาราชการ 12 
ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
ผูชวยผูอํานวยการ 

ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 
ที่ปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร 
ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 

1 
2 
5 
4 
3 
1 

เจาหนาทีระบบงานคอมพิวเตอร 6  
(รองผูอํานวยการ) 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 
(เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร) 
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 8 
(ผูชวยผูอํานวยการ) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 
(ผูชวยผูอํานวยการ) 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 5 
(ผูชวยผูอํานวยการ) 
นักวิชาการศึกษา 6 
นักวิชาการพัสดุ 6 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 4 
ผูปฏิบัติงานบริหาร  3 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
4 
1 

  ลูกจางประจํา 1 
  พนักงานบริการอัดสําเนา 1 
  พนักงานมหาวิทยาลัย 29 
  รวม 30 อัตรา (วาง  1  อัตรา)    
  นักวิชาการคอมพิวเตอร* 14 
  นักวิชาการเงินและบัญชี 2 
  เจาหนาทีบริหารงานทัวไป 2 
  นักวิชาการพัสดุ 1 
  ชางเครืองคอมพิวเตอร 7 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 
  บุคลากรทีมาปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สํานักคอมพิวเตอร 4 
  รวม  7 อัตรา  (วาง  3  อัตรา)    
  อาจารย* - 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 

รวม 12 รวม  46 
รวมบุคลากรทั้งสิน้(ไมรวมอัตราวาง)   54 คน 

ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2553 

หมายเหตุ    บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําที่สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 46  อัตรา 
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ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของบุคลากร  จําแนกตาม  ประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษาที่จบ 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษาที่จบ  รวม 

(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

(%) 

ป  เอก 
(คน) 

ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

1. บคุลากรฝายบริหาร* 3 7 2 - - 12 22.22 

2. บคุลากรประจํา        

2.1 ขาราชการ - 3 5 - - 8 14.81 

2.2 ลูกจางประจํา - - - - 1 1 1.85 

2.3 พนักงานมหาวิทยาลัย   

- สายสนับสนุนวิชาการ    

 

- 

 

4 

 

18 

 

6 

 

1 

 
29 

 
53.70 

2.4 บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน 
ณ สํานักคอมพวิเตอร 

    - สายวิชาการ 

 - สายสนับสนุนวิชาการ 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2 

 

 

- 

2 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 
 
- 
4 

 
 
- 

7.41 

รวมบุคลากรท้ังหมด 3 16 27 6 2 54** 100 

รวมเปนรอยละ 5.56 29.63 50.00 11.11 3.70   

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 

หมายเหตุ 

*   บุคลากรท่ีมีคําส่ังใหมาปฏิบัติงาน  ณ  สํานักคอมพิวเตอร  เต็มเวลา  

**  อัตรากําลังที่มีตัวปฏิบัติงานอยู ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553  (ไมนับรวมอัตราวาง 4 อัตรา) 
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ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรที่ศึกษาตอ  จําแนกตามวุฒิการศึกษาที่ศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษาที่ศึกษาตอ 
รวม 
(คน) 

คิดเปนรอยละ 
(%) 

ป เอก 
(คน) 

ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส. 
(คน) 

1. ขาราชการ 1 3 - - 4 8.70 

สาย ข* 1 1 - - 2 4.35 

สาย ค - 2 - - 2 4.35 

2. ลูกจางประจํา - - - - - - 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย 

   สายสนับสนุนวิชาการ  
- 2 2 - 4 8.70 

รวมบุคลากรที่ศึกษาตอ 1 5 2 - 8  

รวมเปนรอยละ 2.17 10.87 4.35 -  17.39 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 
หมายเหต ุ บุคลากรศึกษาตอนอกเวลาราชการ  จํานวน 10 คน   

บุคลากรทั้งหมด  รวมท้ังส้ิน  จํานวน  46  คน  (นับรวม *ผูบริหาร 4 คน)  

การคํานวนรอยละ =                                จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอ      x 100 

บุคลากรทั้งหมด  รวมท้ังส้ิน  จํานวน  46  คน  (นับรวม *ผูบริหาร 1 คน) 
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6. ความรับผิดชอบและหนาที่ของฝาย 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการแบงสวนงานภายในออกเปน  4  ฝาย โดยใน

แตละฝายมีการกําหนดความรับผิดชอบและจัดแบงหนาที่อยางชัดเจน  ดังนี้ 

สํานักงานผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

รับผิดชอบงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารและจัดการของสํานักคอมพิวเตอร อันไดแก  งานบริหาร

และธุรการ   งานคลังและพัสดุ  งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน 

ฝายระบบสารสนเทศ 

รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทําหนาที่วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และวิจัยและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ   และงานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยโดยการประสานงานผูใช 

ตรวจสอบและดูแลระบบ   รวมทั้งงานประสานงานระบบสารสนเทศ องครักษ 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 

รับผิดชอบงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยทําหนาที่ 

ตรวจสภาพ  ซอม  บํารุงรักษา  และจัดใหบริการเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 

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 ซึ่งมีพื้นที่ในความ

รับผิดชอบ 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 

0 2 

16-1502 อาคาร 16 

ชั้น 15 

120 - 1 - 30 - - 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพือ่การเรียนการสอน 

16-301 อาคาร 16  

ชั้น 3 

132 1 0 1 - 51 51 

16-302 อาคาร 16  

ชั้น 3 

132 1 - 1 - 51 51 

302/1 อาคารเรียน

รวม ชั้น 3 

90 - - - - 40 48 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพือ่การบริการ 

16-307 อาคาร 16  

ชั้น 3 

132 - - - - 31 40 

16-308 อาคาร 16  

ชั้น 3 

132 - - - - 70 100 

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 

รวมท้ังสิ้น  1,308 4 1 4 140 274 342 
ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
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7.1 การบรกิารหองบรรยายเพื่อการเรยีนการสอน หองประชุม 
 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองบรรยายเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย  สําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองบรรยายเพ่ือกิจกรรมการบริการ

วิชาการแกชุมชน 
 ชวงเวลาการใหบริการ 

วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. – 16.00  น. 

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

เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง  สามารถเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและติดตอกับ

เครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย 

คุณสมบัติของเคร่ือง 
   Core 2 Duo 2.2 
   Ram 1 GB 
   Hard Disk 320 GB 

 

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 

เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 142  เคร่ือง  ทุกเคร่ืองเช่ือมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอ

กับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 
หอง 16-301 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเคร่ือง 
Core 2 Quad  2.66 GHz 
Ram 2 GB 
Hard Disk 320 GB 
จํานวน 51 เคร่ือง  

หอง 16-302 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเคร่ือง 
Core 2 Quad  2.66 GHz 
Ram 2 GB 
Hard Disk 320 GB 
จํานวน 51 เคร่ือง 

หอง 302/1 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเคร่ือง  
Core2Duo 2.4 GHz 
 Ram 1 GB 
 Hard Disk 160 GB 
 จํานวน 40 เคร่ือง 
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7.3 การบรกิารเครื่องคอมพิวเตอร 
สํานักคอมพิวเตอรไดจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารย และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตทุกระดับชั้น เพื่อใชงานคอมพิวเตอรสําหรับกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรียน          
การสอน   การวิจัย   และการบริการวิชาการ   

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

 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน  131  เคร่ือง พรอมเคร่ืองพิมพผลผานเครือขาย  3  เคร่ือง 

ทุกเคร่ืองเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

 

หอง 16-307 (ประสานมิตร) 

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

หอง 16-308 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง  
Core2Duo 2.66 GHz 
 Ram 1 GB 
 Hard Disk 160 GB 
จํานวน  70  เคร่ือง 

หอง 302/2 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Core2duo 2.66 GHz 
Ram 1 GB 
Hard Disk 160 GB 
จํานวน  30  เคร่ือง 
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8. งบประมาณและการเงิน 
สํานักคอมพิวเตอรไดรับเงินจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร และ

มหาวิทยาลัย สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552    ดังนี้ 
1. งบประมาณแผนดิน  จํานวน 10,607,300.00 บาท 
2. งบประมาณเงินรายได  จํานวน  11,888,220.00 บาท 
3. งบประมาณแผนดิน โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

• โครงการ  Cyber Education Center  (บก 13)   จํานวน  1,500,000.00 บาท 
4. งบพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

• คาเชาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร  จํานวน  2,160,000.00 บาท 
• คาขยายเครือขายบัวศรี  จํานวน  136,000.00 บาท 
• ปรับปรุงพื้นที่ใหบริการนิสิตและบุคลากรที่ มศว องครักษ จํานวน  3,070,000.00 บาท 

5. งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
• โครงการจัดทําระบบประเมินสมรรถนะดานไอซีที ของนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจําปงบประมาณ 2552  จํานวน 1,300,000.00  บาท 

ตารางที่ 5  แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจําแนกตามหมวดเงินและแหลงเงิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
หนวย : บาท 

ปงบประมาณ/หมวดเงิน 

งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรร แหลงอ่ืน ๆ 

งบประมาณ 
แผนดนิ 

งบประมาณ 
เงนิรายได 

งบเงนิอุดหนนุ
โครงการบริการ
วิชาการแก
ชุมชน 

งบพัฒนา
หนวยงานและ
มหาวทิยาลัย 

งบกองทนุ
พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

ปงบประมาณ 2552 10,607,300.00 11,888,220.00 1,500,000.00 5,366,000.00 1,300,000.00 

 เงินเดือน/คาจาง  2,450,000.00  -  

 คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

7,938,800.00 1 3, 940,389.002  136,000.00  

 ครุภัณฑ  ทีดินและ
ส่ิงกอสราง 

2,168,500.00 2,970,000.00 3  3,070,000.00  

 คาสาธารณูปโภค - 233,220.00  -  

 เงินอุดหนุน 500,000.00 1,404,611.00  -  

 รายจายอื่น - 890,000.00  2,160,000.00  

  เงินดําเนินการอื่น ๆ - - 1,500,000.00 - 1,300,000.00 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน  2552 

       งบประมาณแผนดิน 
1
 งบลงทุน  คาครุภัณฑ ไดรับจัสรร  76,800.00 บาท  ไดรับเพิ่มระหวางป 2,090,000.00 บาท 

       งบเงินรายได 
2
  งบดําเนินการ  คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ไดรับจัดสรร  4,940,389.00 บาท  โอนไปงบลงทุน  1.000.000.00 บาท   

       งบเงินรายได 
3
  งบลงทุนไดรับจัดสรร 1,970,000.00 บาท โอนมาจากคาตอบแทน  1.000.000.00 บาท 
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ตาราง  6  สรุปการเบิกจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ 2552 
 หนวย : บาท 

แหลงเงิน 

งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวมท้ังส้ิน เงินเดือน/ คาตอบแทน 
คา

สาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม 

คาครุภัณฑ 

คาจาง 
ใฃสอยและ

วัสดุ 
ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

งบประมาณแผนดิน  

ไดรับ
จัดสรร 

 7,938,800.00  500,000.00  8,438,800.00 2,168,500.00 10,607,300.00 

เบิกจาย  -7,936,426.05  -500,000.00  -8,436,426.05 -2,160,287.00 -10,596,713.05 

คงเหลือ  2,373.95  -  2,373.95 8,213.00 10,586.95 

         

งบประมาณเงินรายได  

ไดรับ
จัดสรร 

2,450,000.00 4,940,389.00 233,220.00 1,404,611.00 890,000.00 9,918,220.00 1,970,000.00 11,888,220.00 

โอนตาง
หมวด 

 -1.000.000.00    -1,000,000.00 1,000,000.00 - 

รวม 2,450,000.00 3, 940,389.00 233,220.00 1,404,611.00 890,000.00 8, 918,220.00 2,970,000.00 11,888,220.00 

เบิกจาย -2,450,000.00 -3,462,736.87 - 117,827.91 - 1,037,918.00 -315,502.50 -  7,383,985.28 - 1,962,764.32 -9,346,749.60 

กันไวเบิก
เหล่ือมป 

   -125,500.00  -125,500.00 -1,000,000.00 -1,125,500.00 

คงเหลือ - 477,652.13 115,392.09 241,193.00 574,497.50 1,408,734.72 7,235.68 1,415,970.40 
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9. การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 

วัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศกึษา 

1. เพื่อสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สังคมไทย และนานาประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาระบบเครือขายขอมูลที่มีประสิทธิภาพ หรือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยในการกาวไปสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ 

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีทัศนคติที่ดี และมีศักยภาพสูงในการแสวงหาขอมูลขาวสารใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ 

นโยบายและมาตรการการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สรางระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารจัดการและการบริการ รวมทั้งการตรวจสอบ และพัฒนาระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผล 

2. สรางมาตรฐานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย  การประสานงานเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศในสังคมไทย และในระบบสากล 

3. สรางมาตรฐานระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร
จัดการองคกร ทั้งภายในองคกรและการเช่ือมโยงระหวางองคกร 

4. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทั้งการบริการภายในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยและสังคม 

5. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานวิชาการ เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสรางสรรควิชาการ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   และสามารถพัฒนาเปนศูนยกลางเผยแพรวิชาการและการคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไปสูสังคม 

6. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน ใหสามารถพัฒนา และผลักดัน
ภารกิจของสํานักคอมพวิเตอรใหมีศักยภาพสูงสุดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงานในแตละภารกิจ และ

กําหนดใหมีการประเมิน ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนนั้น (ตามประกาศสํานักคอมพิวเตอร เร่ืองนโยบาย

และมาตรการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542) 

2. สํานักคอมพิวเตอรไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส (คําส่ังสํานักคอมพิวเตอรที่  

015/2553  ลงวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2553)  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูทางดานเทคนิค วิธีการ ขอมูล และ

การดําเนินกิจกรรม 5ส ใหแกบุคลากรในหนวยงานและเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถพัฒนา
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บุคลากรและองคกรไปสูระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป  โดยไดมีการประกาศนโยบาย

และแตงต้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในการดําเนินงานขึ้น 

3. สํานักคอมพิวเตอรมีคณะกรรมการควบคุมภายใน   ไดแก คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร   

และคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในของสํานักคอมพิวเตอร  เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายในของ

สํานักคอมพิวเตอรเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 

4. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพทุกชุดในระดับบริหารและ

ปฏิบัติการ   เพื่อการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานเปนประจําทุก 3 เดือน 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 23 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สวนท่ี 2 : องคประกอบคุณภาพ  ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 
องคประกอบที่  1  ปรชัญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ     
 
คําอธิบาย 

สํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดตามภารกิจของสํานัก

คอมพิวเตอร  ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  และไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุปรัชญา  

ปณิธาน  และวัตถุประสงคของสํานักคอมพิวเตอร   

 
ตัวบงช้ีที่ : 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ                       

แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

ใหครบทุกภารกิจ 

คําอธิบาย 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนทางดานการเรียน การสอนและการวิจัย การบริการทางวิชาการแก

สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม   เพื่อใหภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา  ดังนั้น  

ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน  จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตอง
คํานึงถึงทิศทางการพัฒนาใหเปนไปตามระบบ  และแนวทางของมหาวิทยาลัยตอไป 

ขอมูลประกอบ 
1. ปรัชญาหรือปณิธานของหนวยงาน 
2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนด ปรัชญา หรือปณิธาน  กลยุทธ  

แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลักของหนวยงาน 

หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ  ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ  

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียน  การสอน  
ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ  และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน  
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการรายงานการดําเนินงาน  ตัวบงชี้นี้ตอผูบริหาร

ระดับหนวยงาน 
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนม

ในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
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เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย     

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

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 คร้ัง 

และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงาน  

 / / / 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน

สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

อยางสม่ําเสมอ 

 / / / 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน     

อยางตอเนื่อง 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

เปาหมายป  2552 

ระดับ 7 

คะแนน 3 
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หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 

 

52_SAR_001  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=408  

2,3 

 

 

52_SAR_002 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พ.ศ.2550-2554  

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

52_SAR_003 แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2554 

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

52_SAR_004 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2552 

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

52_SAR_005 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/121590000657.pdf 

52_SAR_006 เว็บเพจแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675  

4 
 
 

52_SAR_007 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2552 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000292.pdf 

 52_SAR_008 รายงานผลการดําเนินตาแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552 ไตรมาสที่ 1-4 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=260&tabid=4675  

5 52_SAR_009 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2552 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000292.pdf 

 52_SAR_010 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=251  

 52_SAR_011 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 9/2551 เม่ือวันที่ 30 
ตุลาคม 2551  (วาระ 4.2)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_012 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 30 
มกราคม 2552 (วาระ 1.2.6.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1/ปงบประมาณ 2552) 
http://emeeting.swu.ac.th 
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ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5 52_SAR_013 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรประจําป 2552” 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=384  

 52_SAR_014 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 5/2552 เม่ือวันที่ 25 
พฤษภาคม 2552 (วาระ  1.2.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ป 2552 ประจําไตรมาสที่ 2/2552 ) 
http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_015 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 8/2552 เม่ือวันที่ 28 
สิงหาคม 2552 (วาระ 1.2.4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ป 2552 ประจําไตรมาสที่ 3/2552) 
http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_016 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 10/2552 เม่ือวันที่ 21 
กันยายน 2552 (วาระ  1.2.4.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 1-4)) 
http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_017 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร คร้ังที่ 
1/2552 เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2552 (วาระ 1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1/ปงบประมาณ 2552) 
http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_018 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  คร้ังที่ 
4/2552 เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (วาระ  1.5.3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552 ประจําไตรมาสที่ 2/2552) 
http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_019 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร คร้ังที่ 
7/2552 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2552 (วาระ 1.2.4 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552 ประจําไตรมาสที่ 3/2552) 
http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_020 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  คร้ังที่ 
8/2552 เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2552 (วาระ 1.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 1- 4)) 
http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_021 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  
คร้ังที่ 8/2552 วาระท่ี 1.2.4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ป 2552 ประจําไตรมาสที่ 3/2552 
คอมพิวเตอร คร้ังที่ 10/2552 วาระที่ 1.2.4.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552 (ไตรมาส 1-4)  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=260&tabid=4675 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6 52_SAR_022 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2552 (ต.ค.51 - ก.ย.52) 

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

 52_SAR_023 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=251  

 52_SAR_024 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอรประจําป 2552” 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=384  

 52_SAR_025 เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการฯ และการปรับปรุงแผนทุกไตร

มาส 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=260&tabid=4675  

7 52_SAR_026 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอรประจําป 2552” 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=384  

 52_SAR_027 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  

(ตามขอมูลประกอบที่ 5) 

http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_028 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  

(ตามขอมูลประกอบที่ 5) 

http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_029 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2553"    
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=633  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

 
คําอธิบาย 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของ

สถาบันอุดมศึกษา  โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดาน มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค  ดานการบริการวิชาการ  ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

 
ขอมูลประกอบ 

เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  เปาหมายใน  แตละตัวบงชี้   

และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น  

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจําป  

1.1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  

1.2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเช่ือถือไดของขอมูลที่  ไดรับ รวมถึง

ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล 

1.3. การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน 

 
การคิดรอยละตัวบงช้ี 
 

เกณฑมาตรฐาน  : รอยละ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

  

 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปทั้งหมด 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 29 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

  48 72 60 

2. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

ทั้งหมด 

  51 74 65 

3.  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 94.11 97.30 92.31 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

รอยละ 80 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,2,3 52_SAR_030 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) 

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

52_SAR_031 คําส่ังคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร 

http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201000630.pdf  

52_SAR_032 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000500.pdf 

52_SAR_033 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)  

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/121590000657.pdf   
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

52_SAR_034 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 10/2552 วาระที่ 

1.2.4.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552  

(ไตรมาส 1-4)  

http://emeeting.swu.ac.th    

 52_SAR_035 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร คร้ังที่ 

1/2553 วาระท่ี 1.4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 

ป 2553 ประจําไตรมาสที่ 1/2553 

http://emeeting.swu.ac.th  

 52_SAR_036 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร คร้ังที่ 

8/2552 วาระท่ี 1.2.2 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอร ป 2552 (ไตรมาส 1-4)  

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

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 
คําอธิบาย 

 สํานักคอมพิวเตอร   เปนหนวยงานสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ ซึ่งไดมีการวางแผนในเร่ืองระบบและบุคลากร   

มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรแตละตําแหนง และ มีการประเมินบุคลากรอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการ

สนับสนุนภารกิจหลักทางดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคมภายนอกดวย โดยมีการจัดอบรมโครงการบริการ

วิชาการแกบุคคลภายนอก ซึ่งจะมีในสวนที่มีการคิดคาใชจายและไมคิดคาใชจาย 

 

ตัวบงช้ีที่ : 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

 
คําอธิบาย 

• หนวยงานจะตองมีหนาที่พัฒนากระบวนการ วิธีการในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจและ

ความพรอมของหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง มีการวางระบบและกลไกการบริหารหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและพรอมตอการเปล่ียนแปลง 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบ   

1. มีนโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน ตลอดจนระเบียบขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

3. ขอมูลหรือหลักฐานกําหนดภาระงานของผูปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 

4. ขอมูลหรือหลักฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Instruction) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่

เปนมาตรฐาน 

5. ขอมูลหรือหลักฐานการทบทวน  ประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

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)  2 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 5 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_037 วิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (1 ธ.ค.2548 - ปจจุบัน) 

เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=211&tabid=5352   
 52_SAR_038 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=408  
 52_SAR_039 แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2550 – 2554 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_040 รายงานผลการดําเนินงานป 2548-2552 และแนวทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร 

 ป 2552-2556 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=708  
 52_SAR_041 แผนพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ระยะ 4 ป (2551-2554) 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.2/59-4-1-แผนพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรู%20สํานักคอมพิวเตอร%202552-2556.pdf   

2 52_SAR_042 โครงสรางการแบงสวนราชการ  
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=411  

52_SAR_043 โครงสรางการบริหารงาน  
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412  

52_SAR_044 โครงสรางบุคลากร 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=413  

 52_SAR_045 แผนอัตรากําลัง  

ผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ (สาย ก)  และ สายสนับสนุนวิชาการ  

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

กองแผนงาน 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-2-4-SWUCC_manpower.pdf  

 52_SAR_046 แผนอัตรากําลังบุคลากร ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-2-5-แผนอัตรากําลัง%

202552_2555.pdf  

3 52_SAR_047 มาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรและภาระงาน สํานักคอมพิวเตอร 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59--1-0%20-

%20SWUCC_position.pdf   

 52_SAR_048 ตัวอยางเอกสารการมอบหมายงานรายบุคคล สํานักคอมพิวเตอร 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-3-2-assignment_Form2.pdf  

4 52_SAR_049 ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของหนวยงาน  (แนวปฏิบัติการลงเวลา

ปฏิบัติงาน) 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-4-1-ขอบังคับพนักงาน

มหาวิทยาลัย.pdf  

 52_SAR_050 ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของสํานักคอมพิวเตอร เพิ่มเติม 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-4-1-0_Swucc_Role_web.pdf  

5 52_SAR_051 คูมือปฏิบัติงานของสํานักงานผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-1-คูมือเลขานุการ.pdf   
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5 52_SAR_052 คูมือการติดต้ังอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-2-คูมือการติดต้ัง

Wireless%20Access%20Point.pdf  

 52_SAR_053 คูมือปฏิบัติงาน “การใชงานระบบการประชุมทางไกล” 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-3-คูมือปฏิบัติงานการใชประชุม

ทางไกล.pdf  

6 52_SAR_054 แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

http://fis.swu.ac.th/sarcard_52/mydoc/10-cc-3850-แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ%20%20ประจําปงบประมาณ%20พ.pdf  

7 52_SAR_055 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

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

ตัวบงช้ีที่ : 2.2 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตออาจารยประจํา 

 
คําอธิบาย 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู

ความสามารถ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนา   

ทางวิชาการ และการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนบุคลากรจึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตร 

ที่เปดสอนดวย ซึ่งตัวบงชี้นี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนบุคลากรประจําที่มีบทบาทสําคัญ ในการขับเคล่ือนพันธกิจของ

หนวยงาน 

 
ขอมูลประกอบ   

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษาน้ัน 

2. จํานวนอาจารยประจํา  รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษาน้ัน 

 

 
ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอในปการศึกษาน้ัน 

     

2. จํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอในปการศึกษาน้ัน 

     

 

เกณฑการประเมิน 
 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้  เนื่องจากไมมีอาจารยประจําที่สังกัดสํานักคอมพิวเตอร 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 2.3 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 
คําอธิบาย 

 การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพน้ัน ปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จะตองคํานึงถึง คือ สัดสวนบุคลากร

สายสนับสนุนตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชา และลักษณะการเรียนการสอน

ที่ใชดวยสัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอนักศึกษายังมีความเช่ือมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ เปาหมายการผลิต

บัณฑิต  การวางแผนอัตรากําลัง และภาระงานบุคลากร รวมทั้งทรัพยากรตางๆ  ที่จําเปนตอการสนับสนุนเรียนการสอน   

ตัวบงช้ีนี้ตองการทราบสัดสวนของบุคลากรสายสนับสนุนตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

 
ขอมูลประกอบ   

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในปการศึกษาน้ัน 

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี (อางตาม

การประเมินของ สกอ.) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอในปการศึกษาน้ัน 

     

2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมท้ังภาค

ปกติ และภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษา

เปนจาํนวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเทาระดับ

ปริญญาตรี (อางตามการประเมินของ สกอ.) 

     

 

เกณฑการประเมิน 

 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้  เนื่องจากไมมีนิสิต 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 2.4 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 
คําอธิบาย 

 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสํานักคอมพิวเตอร  สํานักคอมพิวเตอรพึงมี

ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม   กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการให

ชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงานมีการติดตาม  กํากับ  

สนับสนุน  การปฏิบัติงานตามภารกิจ ดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรให

สอดคลองกับเปาหมายของสํานักคอมพิวเตอร 

 
ขอมูลประกอบ  

1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมและหลักฐานการดําเนินงาน

ตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน  ตลอดจน  ระเบียบ  ขอบังคับ มาตรการและ

แนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงาน ดานการบริการวิชาการแกคณาจารย

และบุคลากร  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ  

5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 

6.  แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมมาใชในการ

เรียนการสอน  การวิจัย  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเช่ือมโยงการบริการวิชาการแกสังคม   กับการเรียนการสอน การ

วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน

ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 

 / / / 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงาน

ดําเนินการใหบริการวิชาการแก สังคมตามแผนท่ี

กําหนด 

 / / / 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 
 / / / 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  / / / 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ

วิชาการแกสังคม 
 / / / 

6.  มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการ

บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการ

สอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  / / 

7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไป

พิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจ 

อื่น ๆ ของสถาบัน 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 2 2 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 5 

คะแนน 2 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_056 วิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (1 ธ.ค.2548 - ปจจุบัน) 

เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=211&tabid=5352 

 52_SAR_057 นโยบายและแผนกลยุทธของโครงการ Cyber Education Center 

http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=15&tabid=2480   

 52_SAR_058 รายงานผลการดําเนินงานป 2548-2552 และแนวทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร 

ป 2552-2556 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/119590000723.pdf  

2 52_SAR_059 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ป 2552 

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

 52_SAR_060 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ป 2553 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659002702.pdf  

3 52_SAR_061 คูมือการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน   

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.4/59-3-22-report.pdf  

4 52_SAR_062 รายงานผลการดําเนินงาน แผน/ผล และเปาหมายการใหบริการโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.52)   

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=808&count=3  

 52_SAR_063 รายงานผลการดําเนินงาน แผน/ผล และเปาหมายการใหบริการโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.52) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=809&count=8  

 52_SAR_064 รายงานผลการดําเนินงาน  แผน/ผล และเปาหมายการใหบริการโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 52)       

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=807&count=3   

 52_SAR_065 รายงานผลการดําเนินงาน แผน/ผล และเปาหมายการใหบริการโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.53) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=810&count=2  

5 52_SAR_066 รายงานสรุปจํานวนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=816&count=1  

 52_SAR_067 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

http://emeeting.swu.ac.th  

6 52_SAR_068 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการแกชุมชน โครงการเผยแพรความรู

ดาน ICT สัญจร กิจกรรมที่ 1: ความรูบนโลก Cyber คร้ังที่ 1 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=482&count=13  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 2.5 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ

บุคลากรประจํา 

 
คําอธิบาย 

ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

หรือ เพื่อตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในปการศึกษาน้ัน ตอจํานวนบุคลากรประจําแสดงในรูปรอยละ 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อให

บริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ 

นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

• การแจงนับ 

1. กรณ ี1 โครงการหรือกิจกรรมจัดหลายคร้ัง ใหนับทุกคร้ังหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 

2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรมมีหลายหนวยงานรวมมือกัน ใหแตละหนวยงานนับแยกได 

3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหหนวยงานสงคณาจารย    ไปชวย  

ใหนับเปนผลงานได 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบ   

1. จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษาน้ัน ไมนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ 

2. รายงานการประชุม 

3. แผน/ผลการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

4. คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน 

5. รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการท่ีใหบริการวิชาการ

แกสังคมและชุมชนที่ระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษาน้ัน 

6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่

ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ในป

การศึกษาน้ันใหระบุจํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม โครงการ หรือในกรณีที่เปน

โครงการที่ทําซํ้าหลายคร้ังแตกลุมเปาหมายเปล่ียนไปใหระบุความแตกตางของกลุมเปาหมายใหชัดเจน 

หรือ ถาในโครงการมีหลายกิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและ

กลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการแจงนับตามคําอธิบาย 

7. จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษาน้ัน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การคิดรอยละตัวบงช้ี 

เกณฑมาตรฐาน  : รอยละ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้น

เพื่อใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม

และชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในป

การศึกษาน้ัน 

โครงการ  9 18 18 

2.  จํานวนบุคลากรประจํา ในปการศึกษาน้ัน คน  42 46 46 

3. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนอง ความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติตอบุคลากรประจํา 

รอยละ 21.43 39.13 39.13 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

รอยละ 33.33 

คะแนน 3 
 

 

 

 

 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ และ

วิชาชีพแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม            

ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น 
 

x 

 

100 
จํานวนบุคลากรประจํา ในปการศึกษาน้ัน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_069 รายงานจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=816&count=0  

2 52_SAR_070 รายงานจํานวนบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่  

31 พฤษภาคม 2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.5/59-2-1-

SWUCC_person2552.pdf  

 52_SAR_071 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659002702.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 2.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 
คําอธิบาย 

การบริการถือเปนบทบาทสําคัญและเปนภารกิจหลักของหนวยงานสนับสนุนเพื่อตอบสนองการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนอง 

ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชน ผูมารับ

บริการ นิสิต เจาหนาที่ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 

4 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบ   

• รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการในระดับดีขึ้นไป 

• ผลสํารวจของหนวยงานที่จัดทําขึ้นเองอยางเปนระบบ 

• ตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจ 

   
การคิดรอยละตัวบงช้ี 
 
 
 
 
 
 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 

 

ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป x 100 
ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2552 

1.ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดี

ขึ้นไป 

รอยละ 90.07 85.09 90 

2.ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด รอยละ 100 100 100 

3.รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90.07 85.09 90 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

รอยละ 85 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_072 การประเมินแบบสอบถาม แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใชบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2552 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=
QNR59005322&web_system_id=1  

 52_SAR_073 สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใชบริการสํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201000264.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คําอธิบาย 

 สํานักคอมพิวเตอร  ไดมีโครงการการรวมงานทางดานศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดงานเพื่อเปนสวนหน่ึงของ

ประเพณี เชน สงกรานต หรือ ปใหม เปนตน แตเนื่องจากสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ดูแลเก่ียวกับระบบตางๆ 

จึงไดมีการประยุกต งานทางดานบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดทําหนาแรกของเว็บไซต  ในกรณีที่มีเทศกาลหรือ

งานตางๆ  เพื่อใหศิลปวัฒนธรรมนั้นอยูคูกับองคกรตอไป 

  

ตัวบงช้ีที่ : 3.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
คําอธิบาย 

สํานักคอมพิวเตอรมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง

การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมี

ความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ตามจุดเนนของสํานักคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบ   
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ

ปรับปรุง  

2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ แนวปฏิบัติ

ที่เก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 

หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถี

ชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

ขอมูลเก่ียวกับผลงานและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมี

แผนงานรองรับ 

 / / / 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปน

ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 / / / 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กับภารกิจดานอื่น ๆ  
 / / / 

4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ อาทิ การจัดทํา

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสราง

บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 

ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

 / / / 

5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม

โดยผู เช่ียวชาญและมีผลงานเปนที่ ยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

    

6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือเวที

แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการ

วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 3 

คะแนน 3 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1 52_SAR_074 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000832.pdf   

 52_SAR_075 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=3&doc_id=797&DOC_

TYPE=17_TYPE=17  

 52_SAR_076 ผลดําเนินการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=799&DOC_TYPE=19 

2 52_SAR_077 จัดทําเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

 42_SAR_078 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ของสํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

 52_SAR_079 รายงานผลดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553  (ฉบับยอ) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=798&DOC_TYPE=19 

3 52_SAR_080 เว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

4 52_SAR_081 ฐานขอมูลการดําเนินการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

 52_SAR_082 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2552-2553 เพื่อสนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/6/6.1/59-4-2-SWUCC_Budget_2552_2553.pdf 



48 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ 
คําอธิบาย 

 สํานักคอมพิวเตอร ไดมีการบริหาร โดยแบงออกตามโครงสรางของหนวยงาน และมีการดําเนินงานตามภาระ

งานของฝายตาง ๆ และนอกจากนั้นยังมีการแตงต้ังกรรมการตางๆเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามภาระกิจอื่น ๆ  ที่เพิ่มเติมขึ้น

นอกเหนือจากภารกิจหลัก   เพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 

ตัวบงช้ีที่ : 4.1 ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร 

 
คําอธิบาย 

หนวยงาน มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและใหความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางย่ังยืน โดยมีการบริหารที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึง

ความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย มีสวนในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และ 

กลยุทธในการดําเนินงานเพ่ือใหฝายบริหาร มีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของหนวยงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานท่ีดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของหนวยงาน

ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงการทํางาน   และพัฒนาการทํางาน

ที่ดีย่ิงขึ้น 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบ   

1. รายงานการประชุมของกรรมการหนวยงานหรือกรรมการบริหารหนวยงาน ที่แสดงถึงการใหความเห็นชอบ

ตอ   แผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธของหนวยงาน  

2. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงานของกรรมการบริหารหนวยงาน เชนรายงาน

ทางการเงิน กรรมการฯ  จะตองมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ 

และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

3. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงาน อยางครบถวน 

4. แผนการประชุมของกรรมการบริหารหนวยงาน 

5. จํานวนคร้ังในการประชุมจริงของกรรมการหนวยงาน 

6. หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน หรือกรรมการบริหารหนวยงานกอนประชุม 

7. ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

8. หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 - 4  ขอ มีการดําเนินการ 5  ขอ มีการดําเนินการ 

อยางนอย  6 ขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1.  กรรมการหนวยงานเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ

การดําเนินงาน 

 / / / 

2.  กรรมการหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและ

ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร  และให

ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

 

 

/ / / 

3.  กรรมการหนวยงาน ติดตามผลการดําเนินงานที่

สํา คัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยาง

ครบถวนมากกวาปละ 2 คร้ัง 

 

 

/ / / 

4.  มีการประชุมกรรมการหนวยงาน เขาประชุมโดย

เฉล่ียอยางตํ่า 7 วัน 

 

 

/ / / 

5.  มีกรรมการหนวยงาน เขาประชุมโดยเฉล่ียอยาง

ตํ่ารอยละ 80 

 

 

/  / 

6.  มีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน  กอน

ประชุมโดยเฉล่ียอยางตํ่า 7 วัน 

 

 

/  / 

7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกัน

ไวลวงหนา 

 

 

/ / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 2 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 7 

คะแนน 2 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_083 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร     

คําส่ังที่ 1970/2552  

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659001567.pdf   

 52_SAR_084 คําส่ังที่ 1455/2552 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659001379.pdf  

 52_SAR_085 คําส่ังที่ 1219/2548  ลว. 6 มิ.ย.2548 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000467.pdf 

 52_SAR_086 คําส่ังที่ 1184/2550  ลว. 14 มิ.ย.2550 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000468.pdf 

 52_SAR_087 คําส่ังที่ 1523/2550 ลว. 20 ก.ค.2550 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000469.pdf 

2 52_SAR_088 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร  
 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000169.pdf  

52_SAR_089 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คําส่ังที่ 19/2551 

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

 52_SAR_090 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คําส่ังที่ 16/2553 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000637.pdf 

3, 4 52_SAR_091 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร   

http://emeeting.swu.ac.th   
7 52_SAR_092 รายงานผลการประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.1/59-7-1-รายงานผลประเมิน

ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

 
คําอธิบาย 

 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยคือ  ผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ  

หากผูบริหารมีวิสัยทัศน   เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปด

โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผล

การทํางานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

 การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบ   

1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร

หนวยงานทุกระดับของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ ดังกลาว ตลอดจนการ

ประเมินและปรับปรุง  

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ 

ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารหนวยงานเชน หลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐาน การสงเสริม

สนับสนุน ขอมูลเก่ียวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร  

4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ  

5. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา  

6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียม ผูบริหารในอนาคต  

7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารหนวยงานของผูบริหาร 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 



52 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

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  2552 

ระดับ 4 

คะแนน 3 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_093 ขอบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

ผูอํานวยการ  

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/3/pdf/1350020025_1.pdf 

52_SAR_094 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th  

2 52_SAR_095 แบบประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.2/59-2-1-Survey_Boss.pdf 

3 52_SAR_096 รายงานผลการประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.1/59-7-1-รายงานผลประเมิน
ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร.pdf  

4 52_SAR_097 แผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและ รายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.2/59-4-1-แผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรู%20สํานักคอมพิวเตอร%202552-2556.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.3 มีการพัฒนาสถาบัน/หนวยงานสูองคการเรียนรู 

 
คําอธิบาย 

 สํานักคอมพิวเตอรมีการสรางและการพัฒนาสังคม  ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรูซึ่งตองมีการ

จัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัว

บุคคล  หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู

รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหสํานักคอมพิวเตอรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย  การระบุความรู  การคัดเลือก  การรวบรวม       การ

จัดเก็บความรู  การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปล่ียนความรูทั้งภายในและภายนอก องคกร   การสรางบรรยากาศ

และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร  การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดีย่ิงขึ้น 

 การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบ   

1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของหนวยงานและหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงาน เชน คําส่ัง

แตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดาน

การจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐาน การสงเสริมสนับสนุน เอกสารและส่ือ

เผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ  

4.  จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  

5.  จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  

6.  จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของหนวยงาน  

7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของ หนวยงาน เชน จํานวนรางวัล

ตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทํางานท่ี เพิ่มขึ้น 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 

เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ

เผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ  

 / / / 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
 / / / 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100  
 / / / 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ

จัดการความรู  
 / / / 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา

กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการ

ความรู 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_098 การจัดความรูสํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068  
52_SAR_099 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=0&doc_id=3950&doc_type_

cd=16&BOX_SERIES=3823&SERIES=1  
52_SAR_100 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร ประจําป 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000233.pdf  
52_SAR_101 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร ประจําป 2553 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201000033.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

52_SAR_102 เว็บเพจการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068 
52_SAR_103 เว็บไซตแหลงรวมความรู สํานักคอมพิวตอร ดวย วิกิ 

http://chilchil.swu.ac.th  

2 52_SAR_104 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการองคความรู ปงบประมาณ 2552 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=685  

52_SAR_105 รายงานผลดําเนินงานการจัดการองคความรู ปงบประมาณ 2553   

(ณ 31 พฤษภาคม 2553) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=748  

3 52_SAR_106 แผนการดําเนินการการจัดการองคความรู ปงบประมาณ 2552 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=685  

 52_SAR_107 แผนการดําเนินการการจัดการองคความรู ปงบประมาณ 2553  

(ณ 31 พฤษภาคม 2553) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=748  

4 52_SAR_108 รายงานการติดตามประเมินผลความสําเร็จการจัดการความรู และการปรับปรุง

แผนการดําเนินงานการจัดการความรูเพิ่มเติม 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201000283.pdf  

5 52_SAR_109 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ปงบประมาณ 2552 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=685  

 52_SAR_110 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร ประจําป 2553 

(ณ 31 พฤษภาคม 2553) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=748 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบาย 

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น  ถาสํานักคอมพิวเตอรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ัน

ต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานท่ีกําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความ

ถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตาม

สาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 

ขอมูลประกอบ   
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการ

ประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ      แนว

ปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบ

พิจารณาความดีความชอบ เปนตน 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบัน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุน  

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเล่ือนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการ 

ตลอดจนการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงวิชาการ  

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  

6. สถิติเก่ียวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร 

7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบคุลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะส้ัน 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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน

รูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
 / / / 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี

เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 

การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด

เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม

ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง

วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการ

สรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ

พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 / / / 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และ

สรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

 / / / 

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน

อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

 / / / 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ

อยางเปนระบบ 
 / / / 

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ

ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง ในการปรับปรุง

พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 5 

คะแนน 3 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1 52_SAR_111 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/Default.aspx?tabid=4674 

2 52_SAR_112 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คําส่ังที่ 19/2551 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000172.pdf  

52_SAR_113 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คําส่ังที่ 16/2553 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000637.pdf 

52_SAR_114 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนและคาจางประจําป 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000638.pdf 

52_SAR_115 ตารางแสดงการครองอัตราของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ระหวางป 2549 –ปจจุบัน 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=413   

52_SAR_116 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2552 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674 

52_SAR_117 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร  คร้ังที่ 3 /2552 
http://emeeting.swu.ac.th 

3 52_SAR_118 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงาน โครงการรานสวัสดิการรานอาหาร อาหารวาง
และเครื่องด่ืม 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000276.pdf  

4 52_SAR_119 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 2/2553 วาระท่ี 4.2 
การพิจารณาเล่ือนขั้นของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น 
http://emeeting.swu.ac.th 

 52_SAR_120 การกําหนดเสนทางเดินของแตละตําแหนง 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.4/59-4-2-ความกาวหนาของ
บุคลากร%20สายสนับสนุนวิชาการ.pdf 

5 52_SAR_121 การประเมินความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปการศึกษา 2552 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=Q
NR59005323&web_system_id=1  

 52_SAR_122 สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงาน สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปการศึกษา 2552 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201000262.pdf 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

 
คําอธิบาย 

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปน

ระบบที่สมบูรณ สามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เปนระบบที่ใชงานไดทั้ง

เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมีความ

สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและ 

สารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบ   

1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใช

ฐานขอมูล  

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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ 
 / / / 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  / / / 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ของระบบฐานขอมูล 
 / / / 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล   / / / 

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มา

ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 / / / 

6. มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผาน

ระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 6 

คะแนน 3 

 
 
หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1,2 52_SAR_123 ศูนยบริการขอมูล มศว   

http://infoservice.swu.ac.th  
3 
 

52_SAR_124 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพวิเตอร คร้ังที่ 7/2552  
วาระท่ี 4.2.1 การประเมินความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://emeeting.swu.ac.th    

 52_SAR_125 แบบประเมินการควบคุมความเส่ียงดานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.5/59-3-2-
Report%20%20for%20SWUCC%20Security%20Assessment_52.pdf 

4 52_SAR_126 แบบสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59
005321&web_system_id=1  
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ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
 52_SAR_127 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามแบบสํารวจความพึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201000263.pdf  

5 52_SAR_128 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพวิเตอร คร้ังที่ 8/2552     

วาระท่ี 4.1.1 การยกรางกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

http://emeeting.swu.ac.th  

6 52_SAR_129 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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ตัวบงช้ีที่ : 4.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สถาบัน/หนวยงาน 

คําอธิบาย 
 การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของหนวยงาน ในทางตรงหรือทางออม การที่สถาบันอุดมศึกษา

จะมีระบบการบริหารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่หนวยงานมีระบบการ

ทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสารแก

นิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเก่ียวกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เก่ียวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการ

ประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของหนวยงาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของ

สถาบันอุดมศึกษา การตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน 

หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จใน

การทํางานของสถาบันอุดมศึกษา 

 การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ขอมูลประกอบ   

1. หลักฐานการดําเนินงานในเร่ืองการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสอยางนอย 5 ชองทาง จาก   

เอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว 

2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง ๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็นศูนย

ขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อรับเร่ืองรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

เว็บไซต เว็บบอรด 

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้  

3.1. มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น 

3.2. มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

3.3. มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอ

ผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด แนวทางหรือแผนการบริหารงาน  

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ดังนี้  

4.1. คําส่ังแตงต้ังที่ปรึกษาภาคประชาชน 

4.2. รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
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4.3. รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 

4.4. การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ  ระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน 

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมีการดําเนินงานอยาง

เปนรูปธรรม ดังนี้ 

5.1. ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 

5.2. กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเร่ืองที่มีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

5.3. รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง

โปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ     
เว็บไซต นิทรรศการ 

 / / / 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผาน
ชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่ว   
อยางนอย 3 ชองทาง 

 / / / 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 / / / 

4.  มีที่ปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน    
จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 / / / 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดย
ภาคประชาชน 

    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 2 2 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 4 

คะแนน 2 
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หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,2 52_SAR_130 จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร 
http://edocument.swu.ac.th/type_7.asp?doc_type_id=15&sub_type=16 

 52_SAR_131 เว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร 
http://cc.swu.ac.th 

 52_SAR_132 เว็บบอรด สํานักคอมพิวเตอร   
http://webboard.swu.ac.th/?c=cc 

 52_SAR_133 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส มศว 
http://edocument.swu.ac.th/  

52_SAR_134 กลองรับฟงความคิดเห็น  (สํานักงานผูอํานวยการ, หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ประสานมิตร และ องครักษ) 

3,4 52_SAR_135 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  

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

คําอธิบาย 

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเส่ียง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการดําเนินงานตาง  ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัว

เงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ

คุมคา คุณคา) ใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได 

ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตร หรือกลยุทธเปนสําคัญ 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 
ขอมูลประกอบ   

1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร และหลักฐานการดําเนินงานตาม

แผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ของหนวยงาน ตลอดจน

หลักเกณฑ ประกาศ  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลัก ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของหนวยงาน  

4. รายงานการวิเคราะหความเส่ียง ปจจัยเส่ียงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว 

หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงาน รายงานการ

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงานผล

การวิเคราะหความเส่ียง ปจจัยเส่ียง และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง เพื่อการบรรลุ

เปาหมายตามแผน กลยุทธ แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหารความ

เส่ียงมาใชในหนวยงาน 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 



66 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีการแตง ต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

บริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงาน

รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย

ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร   

ความเส่ียง 

 / / / 

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบ

หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด

โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

 / / / 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผน

ดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ

ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุก

ระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการ

ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงที่จะ

เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 / / / 

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  / / / 

5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เส่ียง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง

โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร สูงสุดของ

หนวยงาน 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 5 

คะแนน 3 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_136 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในสํานักคอมพิวเตอร    

คําส่ังที่ 075/2550 

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

 52_SAR_137 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในสํานักคอมพิวเตอร   

คําส่ังที่ 016/2552 

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

 52_SAR_138 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในสํานักคอมพิวเตอร  

คําส่ังที่ 022/2553 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000643.pdf 

2 52_SAR_139 รายงานการควบคุมภายใน ป 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.7/59-2-2-รายงานควบคุมภายใน%20ป52.pdf  

 52_SAR_140 รายงานแผนการบริหารความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน ป 2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.7/59-2-1-risk_analysis.pdf 

3 52_SAR_141  แผนการดําเนินการการควบคุมภายใน สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.7/59-3-2-

52%20Risk%20plan%20.pdf  

 52_SAR_142 แผนการดําเนินการการควบคุมภายใน สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.7/59-3-3-53%20Risk%20plan%20.pdf  

 52_SAR_143 แผนการประเมินการจัดการความเส่ียงดานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt11_255301_8025.pdf 

4 52_SAR_144 คูมือการติดต้ังอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-2-คูมือการติดต้ัง

Wireless%20Access%20Point.pdf 

 52_SAR_145 คูมือปฏิบัติงาน “การใชงานระบบการประชุมทางไกล” 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.7/59-4-2-คูม่ือปฏิบัติงานการใช

ระบบประชุมทางไกล.pdf  

 52_SAR_146 ขั้นตอนการสํารองขอมูล 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.7/59-4-3-ขั้นตอนการสํารองขอมูล.pdf  

 52_SAR_147 ขั้นตอนการแกปญหากรณีไฟฟาดับ 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.7/59-4-4-ขั้นตอนการเปดระบบไฟฟา.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 52_SAR_148 ราง นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(ฉบับที่ 1) 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.7/59-4-5-
SWU_Infosec_PolicyV01_6_mahuttha27-10-09.pdf  

5 52_SAR_149 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน 

http://emeeting.swu.ac.th   

 52_SAR_150 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร  
คร้ังที่ 1/2553  
วาระท่ี 4.3 การจัดการความเส่ียงดานความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว 

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

ตัวบงช้ีที่ : 4.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ องคกรสูระดับบุคคล 

คําอธิบาย 

ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่

สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอด

เปาประสงค   ตัวบงชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ   กําหนดเปนตัว

บงช้ีของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึง

จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ขอมูลประกอบ   
1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการประเมินผล

ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  

3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา  

4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับสถาบันกับ

ผูบริหารระดับหนวยงาน 

5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย  

6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวไดครบถวนและสมํ่าเสมอ  

7. บันทกึหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนท่ีไดจากการประเมินผล

การดําเนินงานดังกลาว 

9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผลการ ประเมินผลการดําเนินงานมาใช

ประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในหนวยงาน 

 / / / 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน  / / / 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจ

และยุทธศาสตรของหนวยงาน 
 / / / 

4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานใน

ระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับ

หนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และ

ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 / / / 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ

สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา  
 / / / 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตาม           

ตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร

ระดับตาง ๆ 

 / / / 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ

เปาหมายตามคํารับรอง 
 / / / 

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ

ผูบริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 2 2 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 7 

คะแนน 2 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,2,3 52_SAR_151 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค.51 - ก.ย.52)  

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000292.pdf 
 52_SAR_152 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ปงบประมาณ 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)  

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/121590000657.pdf  
 52_SAR_153 แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2550 – 2554)   

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/12159000183.pdf 
4 52_SAR_154 แผนที่ยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร (Strategy Map) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt11_255209_7258.pdf 
5 52_SAR_155 คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักคอมพิวเตอร ประจําป 2552  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=512&tabid=4673  
6 52_SAR_156 รายงานผลการปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ มหาวิทยาลัย 

ไตรมาสที่ 1/ปงบประมาณ 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.8/59-6-1-emt9_255201_minute.pdf  
 52_SAR_157 รายงานผลการปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ มหาวิทยาลัย 

ไตรมาสที่ 2/ปงบประมาณ 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.8/59-6-2-emt9_255205_minute.pdf  
 52_SAR_158 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552  

ประจําไตรมาสที่ 3/2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.8/59-6-3-emt9_255208_minute.pdf  
 52_SAR_159 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2552 

(ไตรมาส 1-4) 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.8/59-6-4-emt9_255210_minute.pdf  
 52_SAR_160 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.8/59-6-5-emt9_255210_minute.pdf  
 52_SAR_161 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2553  

ประจําไตรมาสที่ 1/2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.8/59-6-6-emt345_255302_8343.pdf  
7 52_SAR_162 ขอมูลผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักคอมพวิเตอร ปงบประมาณ 2552  

http://fis.swu.ac.th/sarcard_52/ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งใน

และตางประเทศ 

คําอธิบาย 

• เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมดนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย โดย

ใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• การแจงนับจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานน้ัน จะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ

หลายคร้ังในปการศึกษาน้ันก็ตาม 

• บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 

• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก 

1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 

2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 

3. การฝกอบรมท่ีสถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

  การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ขอมูลประกอบ  

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษาน้ัน นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ                    

ในปการศึกษาน้ัน 

3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศ ในป

การศึกษาน้ัน 

 

การคิดรอยละของตัวบงช้ี 

 
เกณฑมาตรฐาน  : รอยละ 
เกณฑการประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1-54 รอยละ 55-79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น x 100 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษาน้ัน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ    

ตางประเทศในปการศึกษาน้ัน 

คน 41 46 42 

2.  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษาน้ัน คน 42 46 46 

3. รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ

พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและ

ตางประเทศ 

รอยละ 97.67 100 100 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

รอยละ 100 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_163 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2552 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=597&tabid=4674   

52_SAR_164 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2553 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=598&tabid=4674 

52_SAR_165 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  คร้ังที่  2/2553  

วาระท่ี 1.3.3.1 รายงานความเคล่ือนไหวงานบุคคล  ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 

http://emeeting.swu.ac.th 

2 52_SAR_166 รายงานจํานวนบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.5/59-2-1-SWUCC_person2552.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.10 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

คําอธิบาย 

 • ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางาน/การปฏิบัติงานบริการ โดยมีเปาหมายที่จะทําใหงานบริการ

ของหนวยงานมีขั้นตอนที่กระชับและมีระยะเวลาในการดําเนินงานรวดเร็ว หรือการใหบริการแบบ one stop service 

พัฒนางานบริการใหส้ินสุดในจุดบริการเพียงจุดเดียว  

• คัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 3 กระบวนงาน 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 

• รอยละ 50 หมายถึง รอยละ 50 ของจํานวนกระบวนงานที่สามารถดําเนินการได (ตัวอยาง หนวยงานตอง

ดําเนินการ 3 กระบวนงาน และสามารถดําเนินการไดสําเร็จตามการลดรอบระยะเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติงาน

บริการไดจํานวน 2 กระบวนงาน) 

 
ขอมูลประกอบ  
1. หลักฐานแผนงานการดําเนินงานซ่ึงประกอบดวย 

• จํานวนและช่ือของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการ 

• ระยะเวลาและข้ันตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานบริการ(กอนทําการปรับปรุง) 

2. รายละเอียดผลการดําเนินงานซ่ึงประกอบดวย 

• จํานวนและช่ือของงานบริการที่นํามาประเมินผลการลดระยะเวลาการใหบริการในปงบประมาณแตละป 

• ระยะเวลาและข้ันตอนที่ใชในการใหบริการของแตละงานที่เกิดขึ้นจริง 

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแตละงานบริการ กอนและหลังการพัฒนาการ

บริการ ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ เชน ผูรับบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ ผูบริหาร 

 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการ 

อยางนอย 7 ขอแรก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลด

ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
 / / / 

2. มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอน 

การปฏิบัติงานบริการ 
 / / / 

3.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการ

มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 / / / 

4.  มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  / / / 

5.  มีการผลยืนยันสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอน

ของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอยละ 50 
  / / 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน     

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน     

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไข

ปรับปรุงการดําเนินงาน 
    

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 2 2 

เปาหมายป  2552 

ระดับ 4 

คะแนน 2 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_167 นโยบายการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt372_255201_7228.pdf   

2 52_SAR_168 แผนดําเนินงานโครงการระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt372_255201_7229.pdf  

3 52_SAR_169 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt372_255201_7226.pdf  

4 52_SAR_170 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว คร้ังที่ 1/2552 

http://emeeting.swu.ac.th 

5 52_SAR_171 แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt372_255201_7230.pdf  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 4.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

คําอธิบาย 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน โดยที่สํานัก สถาบัน ศูนยฯ 

สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานคณะฯ จะตองสนองนโยบายตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยจะตองออก

มาตรการในการประหยัดพลังงาน มีการแจงเวียนใหบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เชนการ

เปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศ หรือเคร่ืองใชไฟฟา ในสํานักงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการใชรถยนต เปนตน มี

การประเมินผลการดําเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผูมีหนาที่รับผิดชอบ วาหนวยงานไดปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาวหรือไม โดยจะตองจัดทํารายงานใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานทราบเปนลายลักษณอักษร 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ขอมูลประกอบ   
1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานมีนโยบายหรือมาตรการในการประหยัดพลังงาน 

2. หลักฐานมาตรการ เชน สต๊ิกเกอรหรือโปสเตอรในการรณรงคการประหยัดพลังงาน หนังสือแจงเวียนให

บุคลากรทราบ  

3. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลที่ไดรับการแตงต้ังเปนลาย
ลักษณอักษรเสนอตอผูบังคับบัญชา 

4. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1.  มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 / / / 

2.  มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน 
 / / / 

3.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการ

มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 / / / 

4.  มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  / / / 

5.  มีการผลยืนยันสามารถลดการใชพลังงานลง        

รอยละ 10 
 /  / 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน  / / / 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน  / / / 

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไข

ปรับปรุงการดําเนินงาน 
 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 1 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 8 

คะแนน 1 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_172 เว็บไซตประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4055  

2 52_SAR_173 แผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201000036.pdf  

3 52_SAR_174 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000635.pdf  

4 52_SAR_175 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการประหยัดพลังงานสํานักคอมพิวเตอร ป 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201000038.pdf 
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ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5 52_SAR_176 ขอมูลสถิติการประหยัดพลังงาน 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3896  
6,7 52_SAR_177 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน คร้ังที่ 2/2552 

ลว.18 กันยายน  2552, คร้ังที่ 3/2552 ลว.19 พฤศจิกายน 2552, คร้ังที่ 1/2553  ลว.

20 มกราคม 2553, คร้ังที่ 2/2553  ลว. 3 มีนาคม  2553  

http://emeeting.swu.ac.th   

8 52_SAR_178 มาตรการประหยัดพลังงาน  ป 2552 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4057  

 52_SAR_179 ขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  ประจําป 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11559000444.pdf  
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ตัวบงช้ีที่ : 4.12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

คําอธิบาย 

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรม 5ส ถือวาเปนกิจกรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงานเพื่อการ

ใหบริการที่มีคุณภาพ ฉะนั้นการดําเนินงานเพื่อจัดความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานท่ีทํางาน เพื่อใหเกิดสภาพการ

ทํางานท่ีดี โดยดําเนินกิจกรรมในสํานักงานหรือสถานท่ีปฏิบัติงาน ตามเทคนิค 5ส คือ มีการดําเนินการสะสางเพื่อให

เกิดความสะดวกและสะอาด ใหเปนสุขลักษณะ และสรางนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ที่จะตองมีการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ขอมูลประกอบ   
1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการและแผนงานกิจกรรม 5ส 

2. หลักฐานการแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  

3. มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหนวยงาน 

4. หลักฐานแสดงการประเมินและผลคะแนนในการดําเนินกิจกรรม 5ส ที่กําหนดไวไดครบถวนและสมํ่าเสมอ  

5. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบดวยรายงานขอเสนอแนะของกรรมการ รายงานการ

ปรับปรุงแกไข 

6. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมิน ผลการดําเนินงานมา

ใชประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจของกิจกรรม 5ส 

 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการมากกวาหรือ

เทากับ 7 ขอแรก 



80 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ป

การศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนการ

ดําเนินกิจกรรม 5ส 
 / / / 

2.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 

5 ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
 / / / 

3.  มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหนวยงาน  / / / 

4.  มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  / / / 

5.  มีการผลยืนยันหนวยงานผานเกณฑคะแนนของ

กิจกรรม 5ส อยางนอยรอยละ 75 
  / / 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน   / / 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน   / / 

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไข

ปรับปรุงการดําเนินงาน 
  / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  2 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 8 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_180 แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=382&tabid=5379  
2 52_SAR_181 คณะอนุกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000636.pdf 

 52_SAR_182 คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=4&doc_id=3958&doc_type
_cd=16&BOX_SERIES=3831&SERIES=1  

3 52_SAR_183 คูมือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหนวยงาน 

http://kids-d.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1467/1/5S.pdf  
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ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4 52_SAR_184 ภาพกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day”  

http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4299&AlbumID=9494-1031   

5 52_SAR_185 แบบฟอรมการประเมิน 5ส 

http://eform.swu.ac.th/f_file/5900/pdf/1759000177.pdf  

 52_SAR_186 ผลการประเมินผูที่ผานเกณฑการประเมิน 5ส 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt198_255303_9174.pdf  

6 52_SAR_187 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 5ส คร้ังที่ 1/2553  

เร่ืองพิจารณา การวางแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt198_255301_minute.pdf  

7 52_SAR_188 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 5ส คร้ังที่ 2/2553 

เร่ือง การจัดทําแบบฟอรมการตรวจประเมิน 5ส 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt198_255302_minute.pdf  

8 52_SAR_189 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 5ส คร้ังที่ 2/2553  

เร่ือง แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินกิจกรรม 5ส 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt198_255302_minute.pdf 
 



82 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบที่ 5  การเงนิและงบประมาณ 
คําอธิบาย 

 การเงินและงบประมาณเปนส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุนของ

สถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เชน คาเลาเรียนของ

นักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทําความ

เขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา 

คาใชจายท่ีสถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัวจําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของ

สถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการ

เบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้จะเปนการ

แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยาง

คุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงช้ีที่ : 5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบาย 

หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดาน
การเงิน  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณ
แผนดินและ เงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอ่ืนๆ ที่หนวยงานไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยาง
เปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ ครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายท้ังหมดทั้งดานการสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจาย คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของหนวยงานในการบริการวิชาการวิชาชีพ 
คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ ระดับ
ความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเช้ือเพลิง งบประมาณที่ประหยัด
ได รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนินการ 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

ขอมูลประกอบ   
1. แผนยุทธศาสตรหนวยงาน และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของหนวยงาน 

2. งบประมาณประจําปของหนวยงาน 

3. แหลงของงบประมาณรายไดจากแหลงตางๆ 

4. การจัดสรรงบประมาณคาใชจายใหกับหนวยงาน 

5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน 

6. ฐานขอมูลทางการเงินของสถาบัน/หนวยงาน 

7. รายงานทางการเงินของสถาบัน/หนวยงาน และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ  

8. รายงานฐานะทางการเงินตอกรรมการสถาบัน/หนวยงาน  
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เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5- 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
 / / / 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการ

จัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

 / / / 

3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหาร

สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ

ทางการเงิน 

 / / / 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 / / / 

5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห

คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

ม่ันคงขององคการอยางตอเนื่อง 

 / / / 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่

ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

 / / / 

7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป

ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

ระดับ 7 

คะแนน 3 
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หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_190 แบบสรุปรวมงบประมาณรายจายตามแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณทั้งหมดของหนวยงาน  

แผนการใชจายเงินแผนดิน ป 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8/8.1/59-1-1-5.1.1%20แผนการใช
จายเงินแผนดิน_52.pdf  

 52_SAR_191 แผนการใชจายเงินรายได ป 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8/8.1/59-1-2-5.1.1%20แผนการใช
จายเงินรายได_52.pdf  

2 52_SAR_192 การจัดสรรงบประมาณประจําป 2552 (งบประมาณแผนดิน และ งบประมาณเงินรายได) 
จากกองแผนงาน 

งบประมาณแผนดิน ป 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8/8.1/59-2-1-5.1.2%20งบประมาณ
แผนดิน_52%20(ไดรับจัดสรร).pdf  

 52_SAR_193 งบประมาณเงินรายได ป 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8/8.1/59-2-2-5.1.2งบประมาณเงินรายได
(ไดรับจัดสรร)2552.pdf  

 52_SAR_194 ขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงรายการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8/8.1/59-2-3-5.1.2%20ขออนุมัติโอน
เปล่ียนแปลงรายการจัดสรรงบประมาณรายจาย.pdf  

 52_SAR_195 ขออนุมัติโอนงบประมาณเงินรายได  พ.ศ2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8/8.1/59-2-4-5.1.2%20ขออนุมัติโอน
งบประมาณเงินรายได%20%20พ.ศ2552..pdf  

3,5,7 52_SAR_196 รายงานการใชจายเงิน จากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th  

4 52_SAR_197 รายงานการเงินประจําเดือนกันยายนท่ีเสนอตอผูบริหารหนวยงาน 

6 52_SAR_198 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659002685.pdf  

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000726.pdf 

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

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

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

 

 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 85 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ตัวบงช้ีที่ : 5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

คําอธิบาย 

 การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกสถาบันใหเกิดประโยชนสูงสุด

แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานท่ีสอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน 

ขอมูลประกอบ   
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของสถาบัน พรอมเปาหมายและหลักฐาน

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของสถาบัน เชน 

คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก 

รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของสถาบัน    ระบบฐานขอมูลทรัพยากร

กลางที่เช่ือมโยงทุกหนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 

อยางนอย   4 ขอแรก 

ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช

ทรัพยากรของหนวยงาน 
 - / / 

2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร

ของหนวยงาน 
 - / / 

3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นใน

สถาบัน 
 - / / 

4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอก

สถาบัน 
 - / / 

5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
 - - - 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)   3 3 
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เปาหมายป  2552 

ระดับ 4 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_199 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการใชทรัพยากรรวมกัน 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=4623&doc_type_cd=16&

BOX_SERIES=4496&SERIES=1&count=1  

1 52_SAR_200 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการนํารอง D-Office Model Project  เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งดานไอซีทีของหนวยงาน 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=4624&doc_type_cd=16&

BOX_SERIES=4497&SERIES=1&count=1  

1 52_SAR_201 คณะกรรมการโครงการนํารอง D-Office Model Project 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=386&tabid=5191  

2 52_SAR_202 โครงการนํารอง D-Office Model Project เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานไอซีทีของ

หนวยงาน 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201000060.pdf  

3 52_SAR_203 Web site โครงการนํารอง D-Office Model Project 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5191 

4 52_SAR_204 ระบบคิดดี ที่ มศว ( KIDs-D @ SWU ) 

http://kids-d.swu.ac.th/dspace/index.jsp  
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ตัวบงช้ีที่ : 5.3 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม 

ตอบุคลากรประจํา 

คําอธิบาย 

• จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชกับทุกโครงการ/ กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม 

โดยไมเรียกเก็บเงินใด ๆ จากผูรับบริการตอบุคลากรประจําสายสนับสนุน  ทั้งนี้ใหนับบุคลากรประจําสาย

สนับสนุน  เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ  

• การนับโครงการ/ กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมที่ไมเรียกเก็บเงินใด ๆ จาก

ผูรับบริการ ใหนับรวมถึงโครงการ/กิจกรรม ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมที่มีการเรียกเก็บ

เงินจากผูรับบริการในลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือการดําเนินการเพ่ือมุงแสงวงหาผล

กําไรเปนหลัก ไดดวย 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการท่ีสถาบันจัด

ให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานท่ี  เปนตน 

• การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ขอมูลประกอบ   
1. จํานวนคาใชจายท่ีสถาบันใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละป

การศึกษา 

2. มูลคาที่เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรประจําสายสนับสนุนของหนวยงานไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก

ชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ และคาแรงงานที่ใชเพื่อประกอบการใหบริการ

วิชาการในปการศึกษาน้ัน 

3. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น ทั้งนี้ใหนับบุคลากรประจําสายสนับสนุนเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง 

ไมนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ 

 
การคิดของตัวบงช้ี 

  

คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษาน้ัน 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏบิัติงานจริง(ไมรวมลาศึกษาตอ) ในปการศึกษานั้น 

 
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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ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการ

วิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น 

บาท 738,965.70 1,054,578.88 1,000,000 

2. จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษาน้ัน คน 42 46 46 

3. สัดสวนคาใชจายและมูลคาของสถาบันใน

การบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษา

นั้นตอจํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษา

นั้น 

บาท 17,594.42 22,925.63 21,739.13 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 
เปาหมายป  2552 

จํานวนนับ 19,047.62 

คะแนน 3 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_205 รายงานสรุปคาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคม ประจําป

การศึกษา 2552 

2 52_SAR_206 รายช่ือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง ประจําปการศึกษา  2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.5/59-2-1-SWUCC_person2552.pdf   
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ตัวบงช้ีที่ : 5.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากรประจํา 

คําอธิบาย 

คาใชจายท่ีหนวยงานใชในการบริหารจัดการภารกิจหลักทั้งหมดตอหัวของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งคาใชจาย

ทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเส่ือมราคา 

ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

ขอมูลประกอบ   
1. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น  

2. จํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้นทั้งนี้ใหนับบุคลากรประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม 

บุคลากรที่ลาศึกษาตอ 

การคิดรอยละของตัวบงช้ี 
คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง(ไมรวมลาศึกษาตอ) ในปงบประมาณนั้น 

เกณฑมาตรฐาน  : สัดสวน 
ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. คาใชจายท้ังหมดในปงบประมาณนั้น บาท 26,612,349.19 26,828,448.16  

2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน

จริง(ไมรวมลาศึกษาตอ) ในปงบประมาณนั้น 
คน 42 41  

3. สัดสวนคาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น

ตอจํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้น 
บาท 633,627.36 654,352.39  

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)     

เกณฑการประเมิน 
ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้   แสดงรายงานไวเทานั้น 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_207 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประกอบตัวบงชี้  5.4 

2 52_SAR_208 รายช่ือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง ประจําปงบประมาณ 2552  



90 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 

คําอธิบาย 

• รายไดทั้งหมดของสถาบัน/หนวยงาน ภายหลังที่หักจากงบดําเนินการท้ังหมดออกแลว โดยแสดงในรูป

ของรอยละของงบดําเนินการ เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบัน/

หนวยงาน และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบันในระยะยาว 

ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

• งบดําเนินการ ไดแก งบบุคลากร(เงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว) งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใช

สอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค) คาเส่ือมราคา งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น โดยไมรวมงบลงทุน (คาครุภัณฑ 

ที่ดินและส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอก

งบประมาณแผนดิน) 

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

ขอมูลประกอบ  

1. งบดําเนินการที่ใชจายจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ  

2. งบดําเนินการ ไดแก งบบุคลากร(เงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว) งบดําเนินงาน (คาตอบแทน

ใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค) คาเส่ือมราคา งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น โดยไมรวมงบลงทุน 

(คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและ

งบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) 

 

การคิดรอยละของตัวบงช้ี 
 
 
 
 
 
เกณฑมาตรฐาน  : รอยละ 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 4 % ของงบดําเนินการ +5 – 9 % หรือ > 15 % 

ของงบดําเนินการ 

+10 – 15 % 

ของงบดําเนินการ 

เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น 
x 100 งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการประเมิน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น  1,371,176.30 1,426,557.35 1,076,296 

2.  งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น  26,612,349.19 27,143,950.66 20,698,004 

3.  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการ 
 5.15 5.26 5.2 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน                 

(เต็ม 3 คะแนน) 
 2 2 2 

 
เปาหมายป  2552 

จํานวนนับ 5 

คะแนน 2 

 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลข

เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1,2 52_SAR_209 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประกอบตัวบงชี้  5.5 

52_SAR_210 รายงานการใชจายเงิน จากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

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

ตัวบงช้ีที่ : 5.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรประจํา 

คําอธิบาย 

• จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรท้ังในประเทศและตางประเทศ ตอจํานวนบุคลากร

ประจํา นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย 

• เงินที่หนวยงานจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงินที่ใชเพื่อ 

1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ 

2. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 

3. การฝกอบรมที่หนวยงานจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

ขอมูลประกอบ  

1. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย 

2. จํานวนเงินที่หนวยงานจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ในปการศึกษาน้ัน 

3. จํานวนเงินที่หนวยงานจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรในตางประเทศในปการศึกษาน้ัน 

 
การคิดรอยละของตัวบงช้ี 

เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรท้ังในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณนั้น 

จํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้น 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรท้ังใน

ประเทศและตางประเทศในปงบประมาณนั้น 

บาท 691,100.00 686,000.00  

2.  จํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้น คน 41 41 

 

 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)     
 

เกณฑการประเมิน 
 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้  แสดงรายงานไวเทานั้น 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 52_SAR_211 สรุปการใชจายเงิน งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2552 

2 52_SAR_212 รายช่ือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง ประจําปงบประมาณ  2552 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีที่ : 5.7 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด 

คําอธิบาย 

• เงินเดือนของบุคลากรถือวาเปนสวนหนึ่งของคาใชจายที่หนวยงานที่ใชในการบริหารจัดการภารกิจหลัก

บรรลุเปาหมาย โดยเทียบกับคาใชจายทั้งหมด 

• คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงิน

อุดหนุนและคาเส่ือมราคา 

• การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

ขอมูลประกอบ  

1. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น 

2. จํานวนเงินเดือนรวมทั้งหมดของบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปงบประมาณนั้น ทั้งนี้ใหนับบุคลากร

ที่ลาศึกษาตอดวย 

3. สรุปผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรประจําสายสนับสนุน 

การคิดรอยละของตัวบงช้ี 
 

 

 

 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1.  จํานวนเงินเดือนของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทั้งหมดในปงบประมาณนั้น 

บาท 7,387,404.00 7,616,414.00  

2.  จํานวนคาใชจายทั้งหมดประจําใน

ปงบประมาณนั้น 

บาท 26,612,349.19 26,828,448.16  

3.  รอยละของเงินเดือนบุคลากรท้ังหมดตอ

คาใชจายทั้งหมด 

รอยละ  28.39  

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 

คะแนน) 
    

 

จํานวนเงินเดือนของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด

ในปงบประมาณนั้น x 100 
จํานวนคาใชจายทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เกณฑการประเมิน 
 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้  แสดงรายงานไวเทานั้น 
 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,2 52_SAR_213 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประกอบตัวบงชี้  5.7 

1 52_SAR_214 บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คร้ังที่ 1 

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คร้ังที่ 2 

บัญชีรายละเอยีดเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
ตัวบงช้ีที่ : 5.8 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตองบดําเนินการ 

คําอธิบาย 

• คาใชจายท่ีสถาบัน/หนวยงานใชเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชเพื่อการสนับสนุนภารกิจหลักทั้งหมด 

ไดแก งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ 

ตลอดจน คาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสนับสนุนภารกิจหลัก คาจาง

บุคลากร และคาเส่ือมราคา 

• งบดําเนินการ ไดแก งบบุคลากร(เงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว) งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใช

สอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค) คาเส่ือมราคา งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น โดยไมรวมงบลงทุน (คา

ครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงิน

รายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) 

ขอมูลประกอบ  
1. งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ 

ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสนับสนุนภารกิจหลัก คาจาง

บุคลากร และคาเส่ือมราคา 

2. งบดําเนินการทั้งหมด 

 
การคิดรอยละของตัวบงช้ี 

 

 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

 
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 
หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1.  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศใน

ปงบประมาณนั้น 

บาท 29,022,338.19 32,267,001.98  

2.  งบดําเนินการทั้งหมดประจําในปงบประมาณน้ัน บาท 26,612,349.19 27,143,950.66  

3.   รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ

สารสนเทศตองบดําเนินการ 

รอยละ 109.06 118.87  

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)     

 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศในปงบประมาณนั้น 
x 100 

งบดําเนินการทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น 
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เกณฑการประเมิน 

 ไมมีการประเมินตัวบงชี้นี้   แสดงรายงานไวเทานั้น 

 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,2 52_SAR_215 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ แผนดินและเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประกอบตัวบงชี้  5.8 
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องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คําอธิบาย 

 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของ

สถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบและ

กลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการ

ประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 

ตัวบงช้ีที่ : 6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

คําอธิบาย 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เปนภารกิจของสถาบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาการ

ดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย  เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบัน 

และโดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งนี้   ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจวา

สถาบัน สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ขอมูลประกอบ  

1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการ

ประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและ ผูบริหารทุกระดับ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของสถาบัน ต้ังแตการควบคุม 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายหนวยงาน

หรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ หลักฐานการ

สงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารงาน โดยการมีสวนรวมของประชาคม ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการ

จัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพของสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 

อยางนอย   5 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ี เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน 

 / / / 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย

และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวน

รวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 / / / 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ

คุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และสอดคลองกับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

 / / / 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ี

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  2552 

ระดับ 6 

คะแนน 3 
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หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 
 

52_SAR_216 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552   
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=57&doc_id=949&doc_type_c
d=16&BOX_SERIES=896&SERIES=1  

52_SAR_217 คําส่ังคณะกรรมการบริหารคุณภาพ  ของสํานักคอมพิวเตอร  
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000631.pdf 

52_SAR_218 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา  2552   
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2621&doc_type_cd=16&B
OX_SERIES=2494&SERIES=1&count=19 

 52_SAR_219 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักคอมพิวเตอร(เพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2552 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659001996.pdf 

 52_SAR_220 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2552 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=7&doc_id=3938&doc_type_c
d=16&BOX_SERIES=3811&SERIES=1 

 52_SAR_221 คูมือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2550-2553 
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 :ธันวาคม 2552) 
http://qa.swu.ac.th/Portals/50/files/manual/52_manual.pdf  

 52_SAR_222 เอกสารแกไขคูมือประกันคุณภาพศึกษามหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา 
2550-2553 
http://qa.swu.ac.th/Portals/50/files/manual/แกไขคูมือ.pdf  

 52_SAR_223 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/9/9.1/59-1-6-sar_plan.pdf  

2 51_SAR_224 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักคอมพิวเตอร 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/11659000627.pdf  

3 51_SAR_225 เอกสารการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา และ เกณฑมาตรฐานของสถาบัน สํานัก  

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

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

4 51_SAR_226 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยอนหลัง 3 ป 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3985  

5 51_SAR_227 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานของสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 

8/2552 วาระท่ี 4.3.2 การจัดประชุม Action Plan และการประกันคุณภาพ

http://emeeting.swu.ac.th/  
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6 51_SAR_228 มีระบบสารสนเทศผานเว็บเพื่อเปนที่เก็บขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893  

 51_SAR_229 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=4627&doc_type_cd=16&B

OX_SERIES=4500&SERIES=1&count=3  

 51_SAR_230 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://emeeting.swu.ac.th/ 
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ตัวบงช้ีที่ : 6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คําอธิบาย 

 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับสถาบันและหนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการ

นักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชนมีการนําผลการ

ประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวาง

บุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอมูลประกอบ  

1. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ  

2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน  

3. รายงานความเปล่ียนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปน

แหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ มูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพ

ภายใน  

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  

รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสงผลตอคุณภาพบัณฑิตคุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการ

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ             

อยางนอย   4 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน

อยางตอเนื่อง  

 / / / 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 

 / / / 

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 / / / 

4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
 / / / 

5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงาน

พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ

เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 

 / / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)  3 3 3 

 

เปาหมายป  2552 

ระดับ 5 

คะแนน 3 

 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,2,5 52_SAR_231 เอกสารการประกันคุณภาพ ยอนหลังทั้งหมด  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3985    

3 52_SAR_232 รายงานผล SAR 2551 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3986  

4 52_SAR_233 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานของสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 

8/2552 วาระท่ี 4.3.2 การจัดประชุม Action Plan และการประกันคุณภาพ

http://emeeting.swu.ac.th/ 
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องคประกอบที่ 7 การวิจยัสถาบัน 
 

ตัวบงช้ีที่ : 7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนา

สถาบัน 

 

คําอธิบาย 

 หนวยงานสายสนับสนุนเปนหนวยงานท่ีตองมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพหรือสรางแนวทาง หรือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหนวยงานของตนเองและมหาวิทยาลัย ฉะนั้น
จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบ
และมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการ
จัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกบุคลากรเพื่อทําวิจัย การสนับสนุน
ทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที ่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจน
จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจอยางเหมาะสม 

 งานวิจัยหมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมาจากการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัยที่เหมาะสม
โดยมีเปาหมายในการพัฒนากระบวนการในการทํางานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงาน(ไมจําเปนตองวิจัย) ที่มีการศึกษาคนควา ,สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้สามารถนับรวมถึงการคิดคนวิธีการ
ทํางานใหมที่แสดงถึงการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงกวาวิธีการทํางานแบบเดิม 

ขอมูลประกอบ  

1. แผนงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. จํานวนโครงการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที ่
 เก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดหาแหลงทุน ขอมูลการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่
บุคลากรไดรับพรอมชื่อบุคลากร ขอมูลเก่ียวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือการนําไปใช
ประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย เปนตน 

4.  ขอมูลหรือหลักฐานการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรู และการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอก 

 หนวยงาน 

5. ขอมูลหรือหลักฐานการติดตามและตรวจสอบประเมินผล ของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช 
 ประโยชน 
6. ขอมูลหรือหลักฐานการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบัน หรือหนวยงานมี

หลักฐานการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบันอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ มีการดําเนินการ             

อยางนอย   5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงชี้ 

 

หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2551 2552 2553 

1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

สงเสริมการพัฒนาสถาบัน ที่สอดคลองกับภารกิจ

ดานตางๆ  ของสถาบันเพื่อใหเกิดการพัฒนา

กระบวนการในการทํางาน หรือแนวทางท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย  

  / / 

2.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล 

แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคของสถาบัน 

  / / 

3.  มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําใชประโยชนได

จริงอยางนอย 1 โครงการตอปที่ประเมิน 

  / / 

4.  มีการเผยแพรหรือถายทอดความรู  และการ

นํ า ไปใชประโยชนทั้ งภายในและภายนอก

หนวยงาน 

  / / 

5.  มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผล ของการ

นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของความ

แตกตางกอนทําและหลังทํา 

  / / 

6. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อตอยอดงานวิจัย
และงานสรางสรรคสถาบัน หรือหนวยงานมีการ

สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบันอยาง

ตอเนื่อง 

  / / 

สรุปคะแนนตามเกณฑประเมิน  (เต็ม 3 คะแนน)   3 3 
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สวนท่ี 3 : สวนสรุป 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร  ประจําปการศึกษา 2550  จัดทําตาม “คูมือ

ประกันคุณภาพการศึกษา “  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2553”  ซึ่งประกอบดวย 7  องคประกอบ 32  

ตัวบงช้ี  ดังนี้  

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 

องคประกอบที่ 7    การวิจัยสถาบัน   1    ตัวบงชี้ 

สํานักคอมพิวเตอร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง  7  องคประกอบ  โดยประเมินตัวบงชี้  26  

ตัวบงช้ี  ไมประเมิน  2  ตัวบงชี้  ไมประเมินแตรายงานเปนขอมูล  4  ตัวบงชี้  รวม  32  ตัวบงชี้ 

 เกณฑการประเมิน 

-  อิงมาตรฐาน   คะแนนเต็ม  3  คะแนน   

 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เว็บไซต   http://qa.swu.ac.th
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ตารางที่  7   ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
(7 องคประกอบ 32 ตัวบงชี)้ 

หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน ป 2552 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   

คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2552 

ตัวหาร 
2552 

 ผลลัพธ 
2552 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 3   

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ 

ระดับ 7  7 3  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

รอยละ 72 74 97.30 3  

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 2.75  

2.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ 

ระดับ 7  7 3  

2.2 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอ
อาจารยประจํา 

สัดสวน ไมประเมิน 

 

2.3 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนตอ
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

สัดสวน ไมประเมิน 

 

2.4 มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกสังคมตามเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 6  6 2  

2.5 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนอง ความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตอบุคลากรประจํา 

รอยละ 18 46 39.13 3  

2.6 รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 85.09 100 85.09 3  
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
(7 องคประกอบ 32 ตัวบงชี)้ 

หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน ป 2552 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   

คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2552 

ตัวหาร 
2552 

 ผลลัพธ 
2552 

องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3  

3.1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4  4 3  

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ 2.50  

4.1 ระดับคุณภาพของ
กรรมการบริหาร 

ระดับ 5   5 2  

4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 

ระดับ 4   4 3  

4.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู 

ระดับ 5   5 3  

4.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 5   5 3   

4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร  

ระดับ 6   6 3   

4.6 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 4  4 2  

4.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียง
มาใชในกระบวนการบริหาร 

ระดับ 5  5 3  

4.8 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 7  7 2  

4.9 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 46 46 100 3  

4.10 ระดับความสําเร็จในการลด
ระยะเวลาและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ 

ระดับ 4  4 2  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
(7 องคประกอบ 32 ตัวบงชี)้ 

หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน ป 2552 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   

คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2552 

ตัวหาร 
2552 

 ผลลัพธ 
2552 

4.11 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

ระดับ 4  4 1  

4.12 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

ระดับ 8  8 3  

องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ 2.75  

5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7  7 3  

5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน  

ระดับ 4  4 3  

5.3 คาใชจายและมูลคาของ
หนวยงานในการใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
บุคลากร 

บาท 

1,054,578.88 46 22,925.63 3  

5.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
บุคลากร 

บาท 
26,828,448.16 41 654,352.39 ไมประเมินแตรายงาน 

5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ 

รอยละ 
1,426,557.35 27,143,950.66 5.26 2  

5.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนา
บุคลากรในประเทศและ
ตางประเทศตอจํานวนบุคลากร 

สัดสวน 
686,000 41 16,731.71 

ไมประเมินแตรายงาน 

 

5.7 รอยละของเงินเดือนบุคลากร
ทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด 

รอยละ 
7,616,414.00 26,828,448.16 28.39 

ไมประเมินแตรายงาน 

  

5.8 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใช
ในระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ 

 

รอยละ 

32,267,001.98 27,143,950.66 118.87 ไมประเมินแตรายงาน  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
(7 องคประกอบ 32 ตัวบงชี)้ 

หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน ป 2552 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   

คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2552 

ตัวหาร 
2552 

 ผลลัพธ 
2552 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3  

6.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา  

ระดับ 6  6 3  

6.2 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับ 5  5 3  

องคประกอบที่ 7 การวิจัย 3  

7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรคเพื่อพัฒนา
สถาบัน 

ระดับ 6  6 3  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี     2.69  

ผลการประเมิน     ดีมาก  
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เปาหมายป  2552 
 

ระดับ  

คะแนน  

หมายเหตุ   เปนตัวบงช้ีใหม ในปการศึกษา  2552 ซึ่งไมไดตั้งเปาหมายไว ในปการศึกษา 2551 
หมายเลขขอมูลอางอิง 
 

ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,2,3,

4,5,6 

52_SAR_234 รายงานผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201000281.pdf  

 52_SAR_235 โครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการวิจัย” 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/4/4.1/59-1-2-rose_system.pdf  

4 52_SAR_236 จดหมายขาว เร่ือง SWU ICT Competency 

http://publications.swu.ac.th/show_detail.php?id=853&seq=3  

4 52_SAR_237 จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอรทั้งหมด 

http://publications.swu.ac.th/archive.php?collection_id=248  

3 52_SAR_238 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนไดจริง 

ระบบภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ (HURIS : WorkLoad) 

http://huris.swu.ac.th   

52_SAR_239 ระบบการรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน (SUPREME2004: iSTART) 

http://istart.swu.ac.th  

52_SAR_240 ระบบอาจารยที่ปรึกษา (SWU Advisory System) 

http://supreme.swu.ac.th  

52_SAR_241 กรอบสมรรถนะดานไอซีที (SWU ICT Competency Model) 

http://ict.swu.ac.th  

52_SAR_242 ระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Hybrid Education System) 

http://sot.swu.ac.th  

52_SAR_243 ระบบการบูรณาการหองสมุดดิจิตทัลเพื่อการศึกษาสูเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว  

 (SWU ePublications Portal) 

http://publications.swu.ac.th 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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 

- มีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับของ
นโยบายดานไอซีทีต้ังแตระดับ
มหาวิทยาลัย จนถึงระดับหนวยงาน 

จุดออน 

- ไมมี- 
 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอ
แผนงาน/โครงการดานไอซีที และ
กําหนดเปนยุทธศาสตร ทําใหการ
ดําเนินงานดานไอซีทีมีความกาวหนา 

- จัดต้ังคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  

- จัดประชุมติดตามเพื่อการปรับเปล่ียน
แผนงานใหสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

- สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนการดําเนินงาน 

แนวทางแกไข 

-ไมมี- 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่  2: 
ภารกิจหลัก 

จุดแข็ง 

- บุคลากรมีความรูความสามารถ และมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

- มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
ระบบ ICT อยางตอเนื่อง 

- มีการสงเสริมการนํา ICT มาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานและการใหบริการ 

- มีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นทําใหสามารถ
ดําเนินภารกิจไดอยางเปนระบบมากขึ้น 

จุดออน 

- การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี และ
ภารกิจบางประการของมหาวิทยาลัย ทํา
ใหตองปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงาน
ระหวางป 

- ควรจัดทําสถิติการใหบริการตางๆ เพื่อ
เปนขอมูลในการวางแผนและการ
บริหารงาน 

- บุคลากรหนึ่งคนมีภาระงานเปนจํานวน
มาก ซึ่งบางคร้ังเปนภาระงานนอกเหนือ
ภาระงานตามตําแหนง 

- การประชาสัมพันธบริการไมทั่วถึง ทําให
บุคลากรและนิสิตไมเขาใจบริการ ICT  

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- จัดทําการสํารวจและประเมินความ
ตองการของผูใชบริการ 

- จัดภาระงานของบุคลากรใหมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงใหเพียงพอและ
สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพใหมาก
ย่ิงขึ้น 

- สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกใน
การใหบริการวิชาการแกชุมชน 

-  จัดประชาสัมพันธเผยแพรระบบ ICT ที่
ใหบริการไปยังบุคลากรและนิสิตของ
มหาวิทยาลัยอยางทั่วถึงและทันเวลา 

แนวทางแกไข 

- จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการใหชัดเจน 

- จัดประชุม / ชี้แจงทิศทางการพัฒนา ICT 
ของหนวยงานเพ่ือใหรับทราบความ
เคล่ือนไหวของระบบงาน ICT โดยทั่วกัน 
 

- จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ
ใหบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

- ควรปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมให
สอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการ 

องคประกอบที่ 3 :  
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

- มีการจัดทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป 

- บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 

จุดออน 

- ไมมี  - 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรไดมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการรวมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

แนวทางแกไข  

- ไมมี  - 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 4 
การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 

- มีคณะกรรมการตาง ๆ  กํากับดูแลกิจการ
ทําใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

- เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
คณะกรรมการชุดตาง ๆ  ในการบริหาร
จัดการ 

- บุคลากรมีศักยภาพและไดรับการสงเสริม
ใหมีโอกาสพัฒนาความรูในสายงาน
อยางตอเนื่อง 

- มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารอยางมี
คุณภาพ  

- มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะดานไอซีที ทําให
การดําเนินงานตางๆ มีระบบและมีความ
คลองตัว 

จุดออน 

- ขาดการพัฒนาโครงการดานการ
ใหบริการที่จะชวยใหผูใชบริการเกิด
ความสะดวกในการเขารับบริการ 

 

 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- จัดการประชุมเพื่อปรับวิธีการและขั้นตอน
การทํางาน  โดยเฉพาะการทํางาน
ระหวางฝาย ใหเกิดความสะดวก 
คลองตัว 

- จัดใหบุคลากรท่ีมีความสามารถดานไอซี
ทีสามารถประยุกตไอซีทีใหมๆ เขาสูการ
ปฏิบัติงาน 

แนวทางแกไข 

- เรงติดต้ังระบบ One Stop Service เพื่อ
ใหบริการ ทั้งแก นิสิต บุคลากร  และ
บุคคลภายนอกทีมาติดตอขอรับบริการ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 5 : 
การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 

- มีแผนในการบริหารการจัดการเงินและ
งบประมาณที่ชัดเจน 

- มีการติดตามการใชงบประมาณทั้งใน
ระดับหนวยงาน และ ระดับ
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

- มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจาก
คาลงทะเบียนเรียนที่ชัดเจน ตลอดจน
การไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมตามแผนงาน/โครงการท่ีตอง
จัดทําเพิ่มเติมระหวางป  

จุดออน 

- มีปจจัยภายนอกทําใหการบริหารจัดการ
เบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน  

- ระเบียบการเบิกจายเงินรายไดมีการ
ประกาศใชใหม  ตองใชเวลาศึกษาและ
ทําความเขาใจในวิธีการเบิกจาย จึงทํา
ใหเกิดความลาชาในบางโครงการ 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- จัดใหผูบริหารท่ีกํากับดูแลงานดานการ
คลังติดตามการใชงบประมาณ และ 
ปญหาการเบิกจายอยางใกลชิด 

- เรงประสานและทําความเขาใจเร่ือง
ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของใหม ๆ ในการ
ทํางาน 

- จัดการเผยแพรระเบียบปฏิบัติทางดาน
การคลังและพัสดุใหกับบุคลากร 

แนวทางแกไข 

- จัดเปนวาระการประชุมการติดตามการ
ใชงบประมาณ และ ปญหาการเบิกจาย
งบประมาณในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาสํานักงานผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร 

- ศึกษาและทบทวนปจจัยที่สงผลตอการ
เบิกจายงบประมาณเพื่อปรับแนวปฏิบัติ
ที่เหมาะสม 

- จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการดาน
งานคลังและพัสดุ เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติ
ที่สอดคลองกัน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 6 :  
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

จุดแข็ง 

- มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ชัดเจน 

-  มีคณะกรรมการรับผิดชอบตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

- บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ 

จุดออน 

- บุคลากรมีการเขา-ออกบอยทําใหขาด
ความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงขาดการดําเนินงานตามตัว
บงชี้บางตัว 

 การสรางเสริมความแข็งแกรง 

- จัดใหมีการใหความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนประจํา 

- จัดการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร
มีความรับผิดชอบในงานประกัน
คุณภาพเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณดานประกันคุณภาพ 

- นําผลการตรวจสอบคุณภาพที่ไดมาใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนอยาง
จริงจัง 

- พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

แนวทางแกไข 

- จัดโครงการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- จัดทําระบบ / ประยุกต ICT มาเปน
เคร่ืองมือในการประกันคุณภาพใหครบ
ทุกดานมากย่ิงขึ้น 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาคผนวก 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คําสั่งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนักคอมพิวเตอร 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2552 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคุณภาพ สํานกัคอมพิวเตอร 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เอกสารแนบ/หลกัฐานประกอบ 

ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

1.1 1 

 

52_SAR_001 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ  
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=408  

งานนโยบายและแผน 

 2,3 

 

 

52_SAR_002 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
พ.ศ.2550-2554  
http://edocument.swu.ac.th/general/5002/
pdf/16250020099.pdf 

งานนโยบายและแผน 

 52_SAR_003 แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2554 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/
pdf/12159000183.pdf 

งานนโยบายและแผน 

 52_SAR_004 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2552 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/
pdf/12159000292.pdf 

งานนโยบายและแผน 

 52_SAR_005 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/
pdf/121590000657.pdf 

งานนโยบายและแผน 

 52_SAR_006 เว็บเพจแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอร 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675  

งานนโยบายและแผน 

 4 
 
 

52_SAR_007 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2552 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/
pdf/12159000292.pdf 

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_008 รายงานผลการดําเนินตาแผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอร ป 2552 ไตรมาสที่ 1-4 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCont
entID=260&tabid=4675  

 
งานนโยบายและแผน 

 5 52_SAR_009 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2552 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/
pdf/12159000292.pdf 

 
งานนโยบายและแผน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

  52_SAR_010 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552” 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_
general.asp?doc_id=251  

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_011 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร คร้ังที่ 9/2551 เม่ือวันที่ 30 
ตุลาคม 2551  (วาระ 4.2)  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_012 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 30 
มกราคม 2552 (วาระ 1.2.6.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1/
ปงบประมาณ 2552) 
http://emeeting.swu.ac.th 

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

 5 52_SAR_013 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “มุงสู
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรประจําป 2552” 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=384  

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_014 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร คร้ังที่ 5/2552 เม่ือวันที่ 25 
พฤษภาคม 2552 (วาระ  1.2.2.1 รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ป 2552 ประจําไตรมาสที่ 2/2552 ) 
http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_015 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร คร้ังที่ 8/2552 เม่ือวันที่ 28 
สิงหาคม 2552 (วาระ 1.2.4.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ป 2552 ประจําไตรมาสที่ 3/2552) 
http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

  52_SAR_016 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร คร้ังที่ 10/2552 เม่ือวันที่ 21 

กันยายน 2552 (วาระ  1.2.4.2 รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2552  ไตรมาส 1-4) 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_017 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร คร้ังที่ 

1/2552 เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2552 (วาระ 

1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1/ปงบประมาณ 2552) 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_018 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  คร้ังที่ 

4/2552 เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (วาระ  

1.5.3 รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552 

ประจําไตรมาสที่ 2/2552) 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_019 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร คร้ังที่ 

7/2552 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2552 (วาระ 

1.2.4 รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552 

ประจําไตรมาสที่ 3/2552) 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_020 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  คร้ังที่ 

8/2552 เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2552 (วาระ 

1.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 

ปงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 1- 4)) 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 
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  52_SAR_021 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร  

คร้ังที่ 8/2552 วาระท่ี 1.2.4.1 รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอร ป 2552 ประจําไตรมาสที่ 3/2552 

คอมพิวเตอร คร้ังที่ 10/2552 วาระที่ 1.2.4.2 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สํานักคอมพิวเตอร ป 2552 (ไตรมาส 1-4)  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCont

entID=260&tabid=4675 

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

 6 52_SAR_022 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p

df/12159000292.pdf  

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_023 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

“แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552” 

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

eral.asp?doc_id=251  

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_024 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “มุงสู
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรประจําป 2552” 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=384  

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_025 เอกสารการติดตามผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการฯ และการปรับปรุงแผนทุก
ไตรมาส 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCont
entID=260&tabid=4675  

งานนโยบายและแผน 

 7 52_SAR_026 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “มุงสู
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรประจําป 2552” 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=384  

งานนโยบายและแผน 
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  52_SAR_027 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร  
(ตามขอมูลประกอบที่ 5) 
http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_028 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
(ตามขอมูลประกอบที่ 5) 
http://emeeting.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน/

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_029 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553"    
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=633  

งานนโยบายและแผน 

1.2 1,2,3 52_SAR_030 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) 

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

12159000292.pdf  

งานนโยบายและแผน/

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร/งานบุคคล 

  52_SAR_031 คําส่ังคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
สํานักคอมพิวเตอร 
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/
1165900201000630.pdf  

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_032 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2552 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/
11959000500.pdf 

งานนโยบายและแผน/

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_033 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)  
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/
121590000657.pdf   

ผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_034 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร คร้ังที่ 10/2552 วาระที่ 1.2.4.2 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552  (ไตรมาส 1-4)  
http://emeeting.swu.ac.th    

ผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร/เลขานุการ

สํานักคอมพิวเตอร 
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  52_SAR_035 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร คร้ังที่ 
1/2553 วาระท่ี 1.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร  
ป 2553 ประจําไตรมาสที่ 1/2553 
http://emeeting.swu.ac.th  

ผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร/เลขานุการ

สํานักคอมพิวเตอร 

  52_SAR_036 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร คร้ังที่ 
8/2552 วาระท่ี 1.2.2 2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ป 2552 (ไตรมาส 1-4)  
http://emeeting.swu.ac.th 

ผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร/เลขานุการ

สํานักคอมพิวเตอร 

2.1 1 52_SAR_037 วิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร     (
ธ.ค.2548 - ปจจุบัน) 
เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCont
entID=211&tabid=5352   

ผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_038 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=408  

ผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_039 แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2550 – 
2554 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_g
eneral.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21  

ผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร 

 1 52_SAR_040 รายงานผลการดําเนินงานป 2548-2552 และ
แนวทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร 
 ป 2552-2556 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_g
eneral.asp?doc_id=708  

ผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_041 แผนพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ระยะ 4 
(2551-2554) 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/
7/7.2/59-4-1-แผนพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรู%20สํานักคอมพิวเตอร%
202552-2556.pdf   

งานบุคคล 

 2 52_SAR_042 โครงสรางการแบงสวนราชการ  
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=411  

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_043 โครงสรางการบริหารงาน  
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412  

งานนโยบายและแผน 
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  52_SAR_044 โครงสรางบุคลากร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=413  

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_045 แผนอัตรากําลัง  

ผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ 
(สาย ก)  และ สายสนับสนุนวิชาการ  

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

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2
/2.1/59-2-4-SWUCC_manpower.pdf  

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_046 แผนอัตรากําลังบุคลากร ระยะ 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2
/2.1/59-2-5-แผนอัตรากําลัง%
202552_2555.pdf  

งานนโยบายและแผน 

 3 52_SAR_047 มาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรและ
ภาระงาน สํานักคอมพิวเตอร 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2
/2.1/59--1-0%20-%20SWUCC_position.pdf   

งานนโยบายและแผน 

  52_SAR_048 ตัวอยางเอกสารการมอบหมายงานรายบุคคล 
สํานักคอมพิวเตอร 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2
/2.1/59-3-2-assignment_Form2.pdf  

งานบุคคล 

 4 52_SAR_049 ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของ
หนวยงาน  (แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงาน) 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/
2/2.1/59-4-1-ขอบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย.
pdf  

งานบุคคล 

  52_SAR_050 ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของ
สํานักคอมพิวเตอร เพิ่มเติม 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2
/2.1/59-4-1-0_Swucc_Role_web.pdf  

งานบุคคล 

 5 52_SAR_051 คูมือปฏิบัติงานของสํานักงานผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2
/2.1/59-5-1-คูมือเลขานุการ.pdf   

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 
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 5 52_SAR_052 คูมือการติดต้ังอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายไรสาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2
/2.1/59-5-2-คูมือการติดต้ัง
Wireless%20Access%20Point.pdf  

ฝายระบบคอมพิวเตอรื

และเครือขาย 

  52_SAR_053 คูมือปฏิบัติงาน “การใชงานระบบการประชุม
ทางไกล” 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2
/2.1/59-5-3-คูมือปฏิบัติงานการใชประชุม
ทางไกล.pdf  

ฝายปฏิบัติการและ

บริการ 

 6 52_SAR_054 แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
http://fis.swu.ac.th/sarcard_52/mydoc/10-
cc-3850-แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ%20%20ประจําป
งบประมาณ%20พ.pdf  

งานนโยบายและแผน 

 7 52_SAR_055 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
http://emeeting.swu.ac.th   

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

2.4 1 52_SAR_056 วิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (1 
ธ.ค.2548 - ปจจุบัน) 
เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCont
entID=211&tabid=5352 

ผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_057 นโยบายและแผนกลยุทธของโครงการ Cyber 
Education Center 
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?PageCon
tentID=15&tabid=2480   

Cyber Education 

Center 

  52_SAR_058 รายงานผลการดําเนินงานป 2548-2552 และ
แนวทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร ป 2552-
2556 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p
df/119590000723.pdf  

งานบุคคล 

 2 52_SAR_059 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน ป 2552 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/
pdf/11659000091.pdf  

งานบุคคล 

  52_SAR_060 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน ป 2553 

งานบุคคล 
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http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/
pdf/11659002702.pdf  

 3 52_SAR_061 คูมือการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน   
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2
/2.4/59-3-22-report.pdf  

งานการเงินและบัญชี 

 4 52_SAR_062 รายงานผลการดําเนินงาน แผน/ผล และ
เปาหมายการใหบริการโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตร
มาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.52)   
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=808&count=3  

Cyber Education 

Center 

  52_SAR_063 รายงานผลการดําเนินงาน แผน/ผล และ
เปาหมายการใหบริการโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตร
มาส 4 (ก.ค.-ก.ย.52) 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=809&count=8  

Cyber Education 

Center 

  52_SAR_064 รายงานผลการดําเนินงาน  แผน/ผล และ
เปาหมายการใหบริการโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตร
มาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 52)       
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=807&count=3   

Cyber Education 

Center 

  52_SAR_065 รายงานผลการดําเนินงาน แผน/ผล และ

เปาหมายการใหบริการโครงการบริการวิชาการ

แกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตร

มาส 2 (ม.ค.-มี.ค.53) 

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

eral.asp?doc_id=810&count=2  

Cyber Education 

Center 

 5 52_SAR_066 รายงานสรุปจํานวนโครงการบริการวิชาการแก

ชุมชน 

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

eral.asp?doc_id=816&count=1  

Cyber Education 

Center 

 5 52_SAR_067 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

http://emeeting.swu.ac.th  

Cyber Education 

Center 
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 6 52_SAR_068 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน โครงการเผยแพรความรูดาน 
ICT สัญจร กิจกรรมที่ 1: ความรูบนโลก Cyber 
คร้ังที่ 1 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=482&count=13  

Cyber Education 

Center 

2.5 1 52_SAR_069 รายงานจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 

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

eral.asp?doc_id=816&count=0  

Cyber Education 

Center 

 2 52_SAR_070 รายงานจํานวนบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรที่

ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2

/2.5/59-2-1-SWUCC_person2552.pdf  

งานบุคคล 

  52_SAR_071 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน 

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

pdf/11659002702.pdf  

งานบุคคล 

2.6 1 52_SAR_072 การประเมินแบบสอบถาม แบบสํารวจความพึง

พอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใชบริการ สํานัก

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปการศึกษา 2552 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu
/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59
005322&web_system_id=1  

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_073 สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบริการที่มีตอการใชบริการสํานัก

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป

การศึกษา 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p

df/1195900201000264.pdf  

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

3.1 1 52_SAR_074 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 

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

pdf/1165900201000832.pdf   

งานบุคคล 
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  52_SAR_075 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานัก
คอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?count=3&doc_id=797&DOC_TYP
E=17_TYPE=17  

คณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  52_SAR_076 ผลดําเนินการโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.
asp?count=0&doc_id=799&DOC_TYPE=19 

คณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 2 52_SAR_077 จัดทําเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

คณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  42_SAR_078 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ของ
สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

คณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  52_SAR_079 รายงานผลดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553  (ฉบับยอ) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail
_general.asp?doc_id=811&count=7 

คณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 3 52_SAR_080 เว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานัก
คอมพิวเตอร 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

คณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 4 52_SAR_081 ฐานขอมูลการดําเนินการจัดกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

คณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  52_SAR_082 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2552-2553 
เพื่อสนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/6/6.1
/59-4-2-SWUCC_Budget_2552_2553.pdf 

งานการเงินและบัญชี 

4.1 1 52_SAR_083 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร     
คําส่ังที่ 1970/2552  
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16
/pdf/11659001567.pdf   

งานบุคคล 
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  52_SAR_084 คําส่ังที่ 1455/2552 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16
/pdf/11659001379.pdf  

งานบุคคล 

  52_SAR_085 คําส่ังที่ 1219/2548  ลว. 6 มิ.ย.2548 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16
/pdf/11659000467.pdf 

งานบุคคล 

  52_SAR_086 คําส่ังที่ 1184/2550  ลว. 14 มิ.ย.2550 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/
pdf/11659000468.pdf 

งานบุคคล 

  52_SAR_087 คําส่ังที่ 1523/2550 ลว. 20 ก.ค.2550 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/
pdf/11659000469.pdf 

งานบุคคล 

 2 52_SAR_088 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16
/pdf/11659000169.pdf  

งานบุคคล 

  52_SAR_089 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คําส่ังที่ 19/2551 

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

งานบุคคล 

  52_SAR_090 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คําส่ังที่ 16/2553 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16
/pdf/1165900201000637.pdf 

งานบุคคล 

 3, 4 52_SAR_091 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th 

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

 7 52_SAR_092 รายงานผลการประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอ

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/

1/59-7-1-รายงานผลประเมินผูบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร.pdf  

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

4.2 1 52_SAR_093 ขอบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวา

ดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ  

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/3/p

df/1350020025_1.pdf 

งานบุคคล 



136 รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  52_SAR_094 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานบุคคล 

 2 52_SAR_095 แบบประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/
7/7.2/59-2-1-Survey_Boss.pdf 

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

 3 52_SAR_096 รายงานผลการประเมินผูบริหารสํานัก
คอมพิวเตอร 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/
7/7.1/59-7-1-รายงานผลประเมินผูบริหาร
สํานักคอมพิวเตอร.pdf  

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

 4 52_SAR_097 แผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและ รายง
ผลการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/
2/59-4-1-แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู%20สํานักคอมพิวเตอร%202552-
2556.pdf  

งานบุคคล 

4.3 1 52_SAR_098 การจัดความรูสํานักคอมพิวเตอร 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

  52_SAR_099 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp
?count=0&doc_id=3950&doc_type_cd=16
&BOX_SERIES=3823&SERIES=1  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

  52_SAR_100 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป 2552 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p
df/11959000233.pdf  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

  52_SAR_101 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป 2553 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p
df/1195900201000033.pdf  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

  52_SAR_102 เว็บเพจการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

  52_SAR_103 เว็บไซตแหลงรวมความรู สํานักคอมพิวตอร 

ดวย วิกิ 

http://chilchil.swu.ac.th  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 
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 2 52_SAR_104 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการองค
ความรู ปงบประมาณ 2552 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=685  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

  52_SAR_105 รายงานผลดําเนินงานการจัดการองคความรู 
ปงบประมาณ 2553   
(ณ 31 พฤษภาคม 2553) 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=748  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

 3 52_SAR_106 แผนการดําเนินการการจัดการองคความรู 
ปงบประมาณ 2552 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=685  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

  52_SAR_107 แผนการดําเนินการการจัดการองคความรู 
ปงบประมาณ 2553  
(ณ 31 พฤษภาคม 2553) 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=748  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

 4 52_SAR_108 รายงานการติดตามประเมินผลความสําเร็จการ
จัดการความรู และการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานการจัดการความรูเพิ่มเติม 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p
df/1195900201000283.pdf  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

 5 52_SAR_109 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู 
ปงบประมาณ 2552 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=685  

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

  52_SAR_110 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป 2553 
(ณ 31 พฤษภาคม 2553) 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_gen
eral.asp?doc_id=748 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

4.4 1 52_SAR_111 แผนอัตรากําลัง  
ผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการ 
(สาย ก)  และ สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข - 
ค ) ของหนวยงาน ทม.ที่ 1001 (7) / 8273 ลง
วันที่ 31 กรกฏาคม 2544 กองแผนงาน 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674 

งานนโยบายและแผน 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

 2 52_SAR_112 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คําส่ังที่ 19/2551 

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

pdf/11659000172.pdf  

งานบุคคล 

  52_SAR_113 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คําส่ังที่ 16/2553 

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

/pdf/1165900201000637.pdf 

งานบุคคล 

  52_SAR_114 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร เพื่อ

เล่ือนขั้นเงินเดือนและคาจางประจําป 

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

/pdf/1165900201000638.pdf 

งานบุคคล 

  52_SAR_115 ตารางแสดงการครองอัตราของบุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอร ระหวางป 2549 –ปจจุบัน 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=413   

งานบุคคล 

  52_SAR_116 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2552 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674 

งานบุคคล 

  52_SAR_117 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร  
คร้ังที่ 3 /2552 
http://emeeting.swu.ac.th 

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

 3 52_SAR_118 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงาน 
โครงการรานสวัสดิการรานอาหาร อาหารวาง
และเครื่องด่ืม 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/
pdf/11659000276.pdf  

งานบุคคล 

 4 52_SAR_119 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร คร้ังที่ 2/2553 วาระท่ี 4.2 การ
พิจารณาเล่ือนขั้นของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น 
http://emeeting.swu.ac.th 

งานบุคคล 

  52_SAR_120 การกําหนดเสนทางเดินของแตละตําแหนง 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/

7/7.4/59-4-2-ความกาวหนาของบุคลากร%20

สายสนับสนุนวิชาการ.pdf 

งานบุคคล 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

 5 52_SAR_121 การประเมินความพึงพอใจตอสภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  สํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปการศึกษา 2552 

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

u/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR

59005323&web_system_id=1  

งานบุคคล 

  52_SAR_122 สรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจตอสภาพการ

ปฏิบัติงาน สํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปการศึกษา 2552 

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

pdf/1195900201000262.pdf 

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

4.5 1,2 52_SAR_123 ศูนยบริการขอมูล มศว   

http://infoservice.swu.ac.th  

ฝายระบบสารสนเทศ 

 3 
 

52_SAR_124 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 7/2552  

วาระท่ี 4.2.1 การประเมินความเส่ียงดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://emeeting.swu.ac.th    

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_125 แบบประเมินการควบคุมความเส่ียงดานความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/
7/7.5/59-3-2-
Report%20%20for%20SWUCC%20Securit
y%20Assessment_52.pdf 

คณะกรรมการบริหาร

ความม่ันคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ 

 4 52_SAR_126 แบบสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/
report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005321&
web_system_id=1  

ฝายระบบสารสนเทศ 

  52_SAR_127 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามแบบสํารวจความ

พึงพอใจท่ีมีตอระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11

95900201000263.pdf  

ฝายระบบสารสนเทศ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

 5 52_SAR_128 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 8/2552     

วาระท่ี 4.1.1 การยกรางกรอบนโยบายและ
แนวปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

http://emeeting.swu.ac.th  

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

 6 52_SAR_129 ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ของ มศว  ที่
สงขอมูลไป สกอ. 

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

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

รายงานขอมูล สกอ. 

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

ฝายระบบสารสนเทศ 

4.6 1,2 52_SAR_130 จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร 

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

คณะกรรมการจัดทํา

จดหมายขาว 

  52_SAR_131 เว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร 
http://cc.swu.ac.th 

งานประชาสัมพันธ 

  52_SAR_132 เว็บบอรด สํานักคอมพิวเตอร   
http://webboard.swu.ac.th/?c=cc 

งานประชาสัมพันธ 

  52_SAR_133 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส มศว 
http://edocument.swu.ac.th/  

ฝายระบบสารสนเทศ 

  52_SAR_134 กลองรับฟงความคิดเห็น  (สํานักงาน
ผูอํานวยการ, หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ประสานมิตร และ องครักษ) 

งานประชาสัมพันธ 

 3,4 52_SAR_135 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร  
http://emeeting.swu.ac.th  

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

4.7 1 52_SAR_136 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการควบคุม
ภายในสํานักคอมพิวเตอร    
คําส่ังที่ 075/2550 

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

งานบุคคล 

   52_SAR_137 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการควบคุม
ภายในสํานักคอมพิวเตอร   
คําส่ังที่ 016/2552 

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

งานบุคคล 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

  52_SAR_138 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการควบคุม

ภายในสํานักคอมพิวเตอร  

คําส่ังที่ 022/2553 

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

/pdf/1165900201000643.pdf 

งานบุคคล 

 2 52_SAR_139 รายงานการควบคุมภายใน ป 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.7/

59-2-2-รายงานควบคุมภายใน%20ป52.pdf  

คณะกรรมการควบคุม

ภายใน 

  52_SAR_140 รายงานแผนการบริหารความเส่ียงดานการ

ปฏิบัติงาน ป 2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/

7/7.7/59-2-1-risk_analysis.pdf 

คณะกรรมการควบคุม

ภายใน 

 3 52_SAR_141  แผนการดําเนินการการควบคุมภายใน สํานัก

คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/

7/7.7/59-3-2-52%20Risk%20plan%20.pdf  

คณะกรรมการควบคุม

ภายใน 

  52_SAR_142 แผนการดําเนินการการควบคุมภายใน สํานัก

คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.

7/59-3-3-53%20Risk%20plan%20.pdf  

คณะกรรมการควบคุม

ภายใน 

   52_SAR_143 แผนการประเมินการจัดการความเส่ียงดาน

ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt11_

255301_8025.pdf 

คณะกรรมการบริหาร

ความม่ันคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ 

 4 52_SAR_144 คูมือการติดต้ังอุปกรณกระจายสัญญาณ

เครือขายไรสาย 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2

/2.1/59-5-2-คูมือการติดต้ัง

Wireless%20Access%20Point.pdf 

ฝายระบบคอมพิวเตอร

และเครือขาย 

  52_SAR_145 คูมือปฏิบัติงาน “การใชงานระบบการประชุม
ทางไกล” 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/
7/7.7/59-4-2-คูมือปฏิบัติงานการใชระบบ
ประชุมทางไกล.pdf  

ฝายปฏิบัติการและ

บริการ 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

  52_SAR_146 ขั้นตอนการสํารองขอมูล 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/

7.7/59-4-3-ขั้นตอนการสํารองขอมูล.pdf  

ฝายระบบคอมพิวเตอร

และเครือขาย 

  52_SAR_147 ขั้นตอนการแกปญหากรณีไฟฟาดับ 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7/7.

7/59-4-4-ขั้นตอนการเปดระบบไฟฟา.pdf  

ฝายระบบคอมพิวเตอร

และเครือขาย 

  52_SAR_148 ราง นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(ฉบับที่ 1) 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/
7/7.7/59-4-5-
SWU_Infosec_PolicyV01_6_mahuttha27-
10-09.pdf  

คณะกรรมการบริหาร

ความม่ันคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ 

 5 52_SAR_149 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม
ภายใน 

http://emeeting.swu.ac.th   

คณะกรรมการควบคุม

ภายใน 

  52_SAR_150 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร  
คร้ังที่ 1/2553  
วาระท่ี 4.3 การจัดการความเส่ียงดานความ
ม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว 

 http://emeeting.swu.ac.th  

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

4.8 1,2,3 52_SAR_151 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค.51 - ก.ย.52)  
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p
df/12159000292.pdf 

งานนโยบายและแผน/

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_152 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปงบประมาณ 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)  
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p
df/121590000657.pdf  

งานนโยบายและแผน/

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

  52_SAR_153 แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2550 – 
2554)   
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/
12159000183.pdf 

งานนโยบายและแผน/

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

 4 52_SAR_154 แผนที่ยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร (Strategy 
Map) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt11_2
55209_7258.pdf 

งานนโยบายและแผน/

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

 5 52_SAR_155 คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป 2552  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCont
entID=512&tabid=4673  

งานนโยบายและแผน/

เลขานุการสํานัก

คอมพิวเตอร 

 6 52_SAR_156 รายงานผลการปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ 
มหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1/ปงบประมาณ 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7
/7.8/59-6-1-emt9_255201_minute.pdf  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_157 รายงานผลการปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ 
มหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2/ปงบประมาณ 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7
/7.8/59-6-2-emt9_255205_minute.pdf  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_158 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2552  
ประจําไตรมาสที่ 3/2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7
/7.8/59-6-3-emt9_255208_minute.pdf  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_159 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2552 
(ไตรมาส 1-4) 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7
/7.8/59-6-4-emt9_255210_minute.pdf  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_160 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2553 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7
/7.8/59-6-5-emt9_255210_minute.pdf  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

  52_SAR_161 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอร ป 2553  
ประจําไตรมาสที่ 1/2553 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/7
/7.8/59-6-6-emt345_255302_8343.pdf  

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 
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 7 52_SAR_162 ขอมูลผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 
2552  

http://fis.swu.ac.th/sarcard_52/ 

งานนโยบายและแผน/
เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

4.9 1 52_SAR_163 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2552 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCon

tentID=597&tabid=4674   

งานบุคคล 

  52_SAR_164 ทะเบียนการพัฒนาบุคลากร ป 2553 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCon

tentID=598&tabid=4674 

งานบุคคล 

  52_SAR_165 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร  คร้ังที่  2/2553  

วาระท่ี 1.3.3.1 รายงานความเคล่ือนไหวงาน

บุคคล  ณ วันที่ 31 ม.ค 2553 

http://emeeting.swu.ac.th 

เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

 2 52_SAR_166 รายงานจํานวนบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรที่

ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2

/2.5/59-2-1-SWUCC_person2552.pdf  

งานบุคคล 

4.10 1 52_SAR_167 นโยบายการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

(One Stop Service) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt372_

255201_7228.pdf   

คณะกรรมการระบบ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว 

 2 52_SAR_168 แผนดําเนินงานโครงการระบบบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt372

_255201_7229.pdf  

คณะกรรมการระบบ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว 

 3 52_SAR_169 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการระบบบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt372

_255201_7226.pdf  

งานบุคคล 

 4 52_SAR_170 รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว คร้ังที่ 1/2552 

http://emeeting.swu.ac.th 

คณะกรรมการระบบ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว 
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 5 52_SAR_171 แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt372
_255201_7230.pdf  

คณะกรรมการระบบ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว 

4.11 1 52_SAR_172 เว็บไซตประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4055  

คณะกรรมการประหยัด
พลังงาน 

 2 52_SAR_173 แผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p
df/1195900201000036.pdf  

คณะกรรมการประหยัด
พลังงาน 

 3 52_SAR_174 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/
pdf/1165900201000635.pdf  

งานบุคคล 

 4 52_SAR_175 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการประหยัด
พลังงานสํานักคอมพิวเตอร ป 2552 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p
df/1195900201000038.pdf 

คณะกรรมการประหยัด
พลังงาน 

 5 52_SAR_176 ขอมูลสถิติการประหยัดพลังงาน 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3896  

คณะกรรมการประหยัด
พลังงาน 

 6,7 52_SAR_177 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการ

ประหยัดพลังงาน คร้ังที่ 2/2552 

ลว.18 กันยายน  2552, คร้ังที่ 3/2552 ลว.19 

พฤศจิกายน 2552, คร้ังที่ 1/2553  ลว.20 

มกราคม 2553, คร้ังที่ 2/2553  ลว. 3 มีนาคม  

2553  

http://emeeting.swu.ac.th   

คณะกรรมการประหยัด
พลังงาน 

 8 52_SAR_178 มาตรการประหยัดพลังงาน  ป 2552 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4057  

คณะกรรมการประหยัด
พลังงาน 

  52_SAR_179 ขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  

ประจําป 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p

df/11559000444.pdf  

คณะกรรมการประหยัด
พลังงาน 

4.12 1 52_SAR_180 แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCont
entID=382&tabid=5379  

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 
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 2 52_SAR_181 คณะอนุกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส  
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16
/pdf/1165900201000636.pdf 

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 

  52_SAR_182 คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.as
p?count=4&doc_id=3958&doc_type_cd=
16&BOX_SERIES=3831&SERIES=1  

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 

 3 52_SAR_183 คูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน 
http://kids-
d.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/
1467/1/5S.pdf  

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 

 4 52_SAR_184 ภาพกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day”  
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tab
id=4299&AlbumID=9494-1031   

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 

 5 52_SAR_185 แบบฟอรมการประเมิน 5 ส 

http://eform.swu.ac.th/f_file/5900/pdf/1759

000177.pdf  

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 

  52_SAR_186 ผลการประเมินผูที่ผานเกณฑการประเมิน 5 ส 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt198

_255303_9174.pdf  

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 

 6 52_SAR_187 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 5 ส 

คร้ังที่ 1/2553  

เร่ืองพิจารณา การวางแผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

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

mt198_255301_minute.pdf  

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 

 7 52_SAR_188 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 5 ส 

คร้ังที่ 2/2553 

เร่ือง การจัดทําแบบฟอรมการตรวจประเมิน 5 ส 

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

mt198_255302_minute.pdf  

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 

 8 52_SAR_189 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 5 ส 

คร้ังที่ 2/2553  

เร่ือง แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนิน

กิจกรรม 5 ส 

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

mt198_255302_minute.pdf 

คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส 
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5.1 1 52_SAR_190 แบบสรุปรวมงบประมาณรายจายตามแผนการ
ใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งหมดของหนวยงาน  

แผนการใชจายเงินแผนดิน ป 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8
/8.1/59-1-1-5.1.1%20แผนการใชจายเงิน
แผนดิน_52.pdf  

งานการเงินและบัญชี 

  52_SAR_191 แผนการใชจายเงินรายได ป 2552 งานการเงินและบัญชี 

 2 52_SAR_192 การจัดสรรงบประมาณประจําป 2552 (งบประมาณ
แผนดิน และ งบประมาณเงินรายได) จากกอง
แผนงาน  งบประมาณแผนดิน ป 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8
/8.1/59-2-1-5.1.2%20งบประมาณแผนดิน_
52%20(ไดรับจัดสรร).pdf  

งานการเงินและบัญชี 

  52_SAR_193 งบประมาณเงินรายได ป 2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8
/8.1/59-2-2-5.1.2งบประมาณเงินรายได(ไดรับ
จัดสรร)2552.pdf  

งานการเงินและบัญชี 

  52_SAR_194 ขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงรายการจัดสรร
งบประมาณรายจาย 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8
/8.1/59-2-3-5.1.2%20ขออนุมัติโอน
เปล่ียนแปลงรายการจัดสรรงบประมาณ
รายจาย.pdf  

งานการเงินและบัญชี 

  52_SAR_195 ขออนุมัติโอนงบประมาณเงินรายได  พ.ศ2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/8
/8.1/59-2-4-5.1.2%20ขออนุมัติโอน
งบประมาณเงินรายได%20%20พ.ศ2552..pdf  

งานการเงินและบัญชี 

 3,5,7 52_SAR_196 รายงานการใชจายเงิน จากการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th  

งานการเงินและบัญชี 

 4 52_SAR_197 รายงานการเงินประจําเดือนกันยายนท่ีเสนอตอ
ผูบริหารหนวยงาน 

งานการเงินและบัญชี 

 6 52_SAR_198 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/
pdf/11659002685.pdf  

งานบุคคล 
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http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16
/pdf/1165900201000726.pdf 

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

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

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

5.2 1 52_SAR_199 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการใช
ทรัพยากรรวมกัน 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.as
p?doc_id=4623&doc_type_cd=16&BOX
_SERIES=4496&SERIES=1&count=1  

งานบุคคล 

 

 1 52_SAR_200 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ
นํารอง D-Office Model Project  เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งดานไอซีทีของ
หนวยงาน 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.as
p?doc_id=4624&doc_type_cd=16&BOX
_SERIES=4497&SERIES=1&count=1  

งานบุคคล 

 

 1 52_SAR_201 คณะกรรมการโครงการนํารอง D-Office Model 
Project 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageCont
entID=386&tabid=5191  

คณะกรรมการโครงการ

นํารอง D-Office Model 

Project 

 
 2 52_SAR_202 โครงการนํารอง D-Office Model Project เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งดานไอซีทีของ
หนวยงาน 
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/p
df/1175900201000060.pdf  

คณะกรรมการโครงการ

นํารอง D-Office Model 

Project 

 

 3 52_SAR_203 Web site โครงการนํารอง D-Office Model 
Project 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5191 

คณะกรรมการโครงการ

นํารอง D-Office Model 

Project 

 4 52_SAR_204 ระบบคิดดี ที่ มศว ( KIDs-D @ SWU ) 
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/index.jsp  

Cyber Education 
center 

5.3 1 52_SAR_205 รายงานสรุปคาใชจายและมูลคาของสถาบันใน
การบริการวิชาการเพื่อสังคม ประจําป
การศึกษา 2552 

งานการเงินและบัญชี 
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 2 52_SAR_206 รายช่ือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง ประจําป

การศึกษา  2552 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2

/2.5/59-2-1-SWUCC_person2552.pdf   

งานการเงินและบัญชี 

 

5.4 1 52_SAR_207 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน

และเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประกอบตัวบงชี้  5.4 

งานการเงินและบัญชี 

 

 2 52_SAR_208 รายช่ือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง ประจําป

งบประมาณ 2552  

งานการเงินและบัญชี 

 

5.5 1,2 52_SAR_209 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน

และเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประกอบตัวบงชี้  5.5 

งานการเงินและบัญชี 

  52_SAR_210 รายงานการใชจายเงิน จากการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

http://emeeting.swu.ac.th 

งานการเงินและบัญชี 

 

5.6 1 52_SAR_211 แบบสรุปรวมงบประมาณรายจายตามแผนการ
ใชจายเงิน  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป
งบประมาณ 2552 
งบประมาณแผนดิน 
งบประมาณรายได 

งานการเงินและบัญชี 

 2 52_SAR_212 รายช่ือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง ประจําป
งบประมาณ  2552 

งานการเงินและบัญชี 

 
5.7 1,2 52_SAR_213 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน

และเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ประกอบตัวบงชี้  5.8 

งานการเงินและบัญชี 

 1 52_SAR_214 บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คร้ังที่ 1 

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คร้ังที่ 2 

บัญชีรายละเอยีดเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

งานการเงินและบัญชี 
งานบุคคล 

5.8 1,2 52_SAR_215 รายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ แผนดิน

และเงินรายได  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประกอบตัวบงชี้  5.8 

งานการเงินและบัญชี 
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ตัวบงช้ี ระดับ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร งานที่รับผิดชอบ 

6.1 1 
 

52_SAR_216 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552   
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp
?count=57&doc_id=949&doc_type_cd=16
&BOX_SERIES=896&SERIES=1  

งานบุคคล 

  52_SAR_217 คําส่ังคณะกรรมการบริหารคุณภาพ  ของสํานัก
คอมพิวเตอร  
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/
pdf/1165900201000631.pdf 

งานบุคคล 

  52_SAR_218 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  
2552   
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp
?doc_id=2621&doc_type_cd=16&BOX_SE
RIES=2494&SERIES=1&count=19 

งานบุคคล 

  52_SAR_219 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของสํานักคอมพิวเตอร(เพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2552 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/
pdf/11659001996.pdf 

งานบุคคล 

  52_SAR_220 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ประจําป 2552 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp
?count=7&doc_id=3938&doc_type_cd=16
&BOX_SERIES=3811&SERIES=1 

ฝายประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัย 

  52_SAR_221 คูมือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2550-2553 
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 :ธันวาคม 2552) 
http://qa.swu.ac.th/Portals/50/files/manual/5
2_manual.pdf  

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  52_SAR_222 เอกสารแกไขคูมือประกันคุณภาพศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา 
2550-2553 
http://qa.swu.ac.th/Portals/50/files/manual/
แกไขคูมือ.pdf  

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  52_SAR_223 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/9
/9.1/59-1-6-sar_plan.pdf  

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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 2 51_SAR_224 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักคอมพิวเตอร 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16
/pdf/11659000627.pdf  

งานบุคคล 

 3 51_SAR_225 เอกสารการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
และ เกณฑมาตรฐานของสถาบัน สํานัก  
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
http://qa.swu.ac.th/  

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  4 51_SAR_226 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ยอนหลัง 3 ป 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3985  

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  5 51_SAR_227 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานของสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 
8/2552 วาระท่ี 4.3.2 การจัดประชุม Action 
Plan และการประกันคุณภาพ
http://emeeting.swu.ac.th/  

เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 

 6 51_SAR_228 มีระบบสารสนเทศผานเว็บเพื่อเปนที่เก็บขอมูล
รายละเอียดเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893  

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  51_SAR_229 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเครือขาย
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp
?doc_id=4627&doc_type_cd=16&BOX_SE
RIES=4500&SERIES=1&count=3  

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  51_SAR_230 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขาย
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://emeeting.swu.ac.th/ 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6.2 1,2,5 52_SAR_231 เอกสารการประกันคุณภาพ ยอนหลังทั้งหมด  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3985   

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 3 52_SAR_232 รายงานผล SAR 2551 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3986  

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 4 52_SAR_233 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานของสํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 
8/2552 วาระท่ี 4.3.2 การจัดประชุม  Action 
Plan และการประกันคุณภาพ
http://emeeting.swu.ac.th/ 

เลขานุการสํานัก
คอมพิวเตอร 
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7.1 1,2,3,

4,5,6 

52_SAR_234 รายงานผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ประจําปงบประมาณ 2552 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/
pdf/1195900201000281.pdf  

คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย 

  52_SAR_235 โครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการวิจัย” 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/
4/4.1/59-1-2-rose_system.pdf  

คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย 

 4 52_SAR_236 จดหมายขาว เร่ือง swu ict competency 

http://publications.swu.ac.th/show_detail.p
hp?id=853&seq=3  

คณะกรรมการจัดทํา
จดหมายขาว 

 4 52_SAR_237 จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอรทั้งหมด 

http://publications.swu.ac.th/archive.php?
collection_id=248  

คณะกรรมการจัดทํา
จดหมายขาว 

 3 52_SAR_238 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนไดจริง 

ระบบภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสาย
วิชาการ (HURIS : WorkLoad) 

http://huris.swu.ac.th   

คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย 

  52_SAR_239 ระบบการรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน 
(SUPREME2004: iSTART) 

http://istart.swu.ac.th  

คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย 

  52_SAR_240 ระบบอาจารยที่ปรึกษา (SWU Advisory 
System) 

http://supreme.swu.ac.th  

คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย 

  52_SAR_241 กรอบสมรรถนะดานไอซีที (SWU ICT 
Competency Model) 

http://ict.swu.ac.th  

คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย 

  52_SAR_242 ระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ (SWU Hybrid Education System) 

http://sot.swu.ac.th  

คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย 

.  52_SAR_243 ระบบการบูรณาการหองสมุดดิจิทัลเพื่อ

การศึกษาสูเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว . .. (SWU 

ePublications Portal) 

http://publications.swu.ac.th 

คณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย 

 






