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 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บทนํา 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีฐานะ
เทียบเทาคณะ  หนวยงานเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2526  ในรูปของโครงการจัดตั้งสํานักคอมพิวเตอร 
และตอมาไดมีประกาศเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเปน “สํานักคอมพิวเตอร” เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2536 สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางประสานงานการใชระบบคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานกลางอยูที่ประสานมิตร  และสํานักคอมพิวเตอรไดขยายพื้นที่ใหบริการไปที่ 
มศว องครักษ  และไดเปด  “สํานักคอมพิวเตอร มศว องครักษ” อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2541 

สํานักคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเรื่อยมา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและใหกาวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใน
ปจจุบัน สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในดานการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย  การจดัใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนใหการบริการวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรม 
และการใหคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ   

สถานที่ต้ัง 

 สํานกัคอมพวิเตอร  (สวนกลาง : ประสานมิตร) 
 อาคาร 16  ชัน้ 2-4 และ ชั้น 15  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท 0-2649-5706  หรือ  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069  

 โทรสาร  0-2259-2217 

 สํานกัคอมพวิเตอร  มศว องครักษ 
 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 

 63  หมู 7 ถนน รังสิต –นครนายก  ตําบลองครกัษ  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 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  5 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 
ปรัชญา 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 
ปณิธาน 

มุงพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและ
คุณธรรม 

วิสัยทัศน 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสื่อสารและการสรางองคความรู เพื่อพัฒนาภารกิจ
ของมหาวทิยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

สํานักคอมพวิเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่พัฒนามหาวทิยาลยั 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของ

มหาวิทยาลยั 

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวทิยาลยั 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานกึและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. บริการวิชาการดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกจิหลกั 
สํานักคอมพวิเตอรมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี ้

 1. วางแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของ

มหาวิทยาลยัใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย กระทรวงศกึษาธกิาร   และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาต ิ

 

 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  6 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
จัดบริการการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวทิยาลัยใหแกคณาจารย 

บุคลากร และนิสิตของมหาวทิยาลยั  อันไดแก บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวทิยาลยั ระบบ

สารสนเทศหองสมุด และระบบสารสนเทศและการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวทิยาลัย 

วางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชวยในดานการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย โดยประสานการดําเนินงานกับผูใชของหนวยงานตาง ๆ 
4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร 

จัดบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา   

และบริการการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สําหรับคณาจารย นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ

การใชงานทั่วไป 
 5. บริการวิชาการ 

จัดบริการฝกอบรมความรูและทักษะการใชงานคอมพิวเตอร  ใหแก  นิสิต คณาจารย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
 6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ 

จัดบริการระบบสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานประชาสัมพันธผาน

เครือขาย การใหบริการยืม บํารุงรักษา และคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในงานตาง ๆ  

ของมหาวิทยาลัย 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  7 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงสรางหนวยงาน 
 

 

 

 

งานบริหารและธุรการ 
หนวยสารบรรณ  
หนวยประชุม   
หนวยธุรการ   
หนวยบุคคล 
หนวยอาคารสถานที่ 
หนวยประชาสัมพันธ 
หนวยบริหารและธุรการ      
องครักษ 

งานคลังและพัสดุ 
หนวยการเงิน/บัญชี   
หนวยพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
หนวยสนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอร 

หนวยบริการวิชาการ 
งานนโยบายและแผน 
หนวยแผนงานและโครงการ   
หนวยแผนงานงบประมาณ  
หนวยแผนอัตรากําลังและการ
พัฒนาบุคลากร   

หนวยแผนวิจัยและพัฒนา 
หนวยประเมินและติดตาม 
   ผลการดําเนินงาน 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

หนวยวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ   
หนวยพัฒนาระบบ 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

หนวยประสานงานผูใช 
หนวยตรวจสอบและดูแล
ระบบ 

งานประสานงานระบบ             

สารสนเทศ องครักษ 

 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

หนวยเครือขายประจําอาคาร 
หนวยคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 
หนวยบริการซอฟตแวร 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

หนวยบริการการเรียน     
การสอน 
หนวยบริการสมาชิก 
หนวยบริการการวิจัย 

งานสนับสนนุวิชาการ 

หนวยใหคําปรึกษา 
หนวยหองสมุดวิชาการ 

งานปฏิบัติการและบริการ  
องครักษ 

 
 

 

งานบริหารเครือขาย 
หนวยวิศวกรรมเครือขาย 
หนวยระบบคอมพิวเตอรหลัก 
หนวยประสานงานระหวาง
องคกร/ หนวยงาน 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการเครือขาย  
หนวยบริการพื้นฐาน 
หน วยสนั บสนุ นบริ ก า ร 
เครือขาย 

งานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย องครักษ 

 

แผนภูมิที่ 1   โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร 
(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 

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

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 ตุลาคม 2544)   

สํานักงานผูอํานวยการ ฝายระบบสารสนเทศ ฝายปฏิบัติการและบริการ ฝายระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

สํานกัคอมพวิเตอร 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  8 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การบร ิหารงานของสําน ักคอมพ ิว เตอร   ม ีผู อํานวยการสําน ักคอมพ ิว เตอร เป น

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักใหเปนไปตามวัตถุประสงค   และ

มีคณะกรรมการประจํา  สํานักคอมพิวเตอร  ซึ่งมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสํานัก  (ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 789/2547  เร่ือง  การมอบอํานาจของอธิการบดีใหผูปฏิบัติราชการแทน  

ลงวันที่ 29  เมษายน  2547)  ดังนี้ 
1. วางนโยบายและแผนงานของสํานัก  ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหารงานภายในสํานัก  โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
วางระเบียบและออกขอบังคับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอตอ สภามหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมสนับสนุนการวิจยัและงานวชิาการอื่นของสํานักแสวงหาความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการสํานัก 
4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกจิการของสํานัก  หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผูอํานวยการสํานักโดยรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตาง ๆ  และ

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย สํานัก

คอมพิวเตอรจึงกําหนดใหมีเลขานุการผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการ  และ

หัวหนาฝายประจําฝายตาง ๆ ดูแลรับผิดชอบงานของฝาย  ดังแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  2  โครงสรางการบริหารงานของสาํนักคอมพิวเตอร

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดีดาน ICT 

คณะกรรมการอํานวยการ ICT 

ที่ปรึกษา/ผูชํานาญการ 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยพัฒนาการศึกษาไซเบอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย 
ระบบสารสนเทศ 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการและบริการ 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอร 
และเครือขาย 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  9 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงคในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกที่หนวยงานนั้น ๆ กําหนดขึ้น ทั้งนี้โดย

การวิเคราะห / เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ

และไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเกณฑ
และมาตรฐานที่ตั้งไว 

3. ใหหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อ

สงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหนวยงาน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําป 2552  วิเคราะหดัชนบีงชี้  

และองคประกอบการประกนัคุณภาพการศกึษาของ สํานกัคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

รวบรวมหลกัฐานขอมูลเพิ่มเติม โดย 

1. สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

2. สัมภาษณ  และจดบันทึก 

  -  ผูบริหารระดับ 

  -  บุคลากร 

  -  ผูใชบริการ 

• ศึกษาจากเอกสารประกอบ  และแหลงขอมูลอางองิ 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  10 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิธีการตรวจสอบความถกูตองนาเชื่อถือของขอมลู 

1.จากการนาํเสนอของผูบริหารหนวยงาน 

2. สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

3. สัมภาษณ  และจดบันทกึ 

  -  ผูบริหารระดับ 

  -  บุคลากร 

  -  ผูใชบริการ 

4.   จากเอกสารประกอบ  และแหลงขอมลูอางอิง 

 
 

  



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  11 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตาราง ป.1            ผลการประเมนิรายตัวบงช้ี 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
(7 องคประกอบ 32 ตัวบงชี้) หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน ป 2552 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2552 

ตัวหาร 
2552 

ผลลัพธ 
2552 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดาํเนินการ 3   

1.1 มีการกาํหนดปรัชญา หรือ
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพฒันากลยทุธแผน
ดําเนนิงานและมีการกาํหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ 

ระดับ 7  7 3  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด 

รอย
ละ 

72 74 97.30 3  

องคประกอบที่ 2 ภารกจิหลัก 2.75  

2.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ 

ระดับ 7  7 3  

2.2 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตออาจารยประจํา 

สัดสวน ไมประเมิน 
 

2.3 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตอนิสิตเต็มเวลาเทยีบเทา 

สัดสวน ไมประเมิน 
 

2.4 มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกสังคมตามเปาหมาย
ของมหาวทิยาลัย 

ระดับ 6  6 2  

2.5 รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชพีที่ตอบสนอง ความ
ตองการพฒันาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาตติอ
บุคลากรประจาํ 

รอยละ 18 46 39.13 3  

2.6 รอยละของความพงึพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 85.09 100 85.09 3  

องคประกอบที่ 3 การทาํนบํุารุงศลิปวฒันธรรม 3  

3.1 มีระบบและกลไกการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4  4 3  



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  12 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
(7 องคประกอบ 32 ตัวบงชี้) หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน ป 2552 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2552 

ตัวหาร 
2552 

ผลลัพธ 
2552 

องคประกอบที่ 4 การบรหิารและการจดัการ 2.50  
4.1 ระดับคุณภาพของ

กรรมการบริหาร 
ระดับ 4   4 1  

4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทกุระดับ
ของสถาบนั 

ระดับ 4   4 3  

4.3 มีการพฒันาสถาบนัสูองคการ
เรียนรู 

ระดับ 5   5 3  

4.4 มีระบบและกลไกในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 5   5 3   

4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร  

ระดับ 6   6 3   

4.6 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน 

ระดับ 4  4 2  

4.7 มีการนาํระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหาร 

ระดับ 5  5 3  

4.8 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 7  7 2  

4.9 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนนุที่ไดรับพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชพี ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

รอย
ละ 

46 46 100 3  

4.10 ระดับความสําเร็จในการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบรกิาร 

ระดับ 4  4 2  

4.11 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิการตามมาตรการ
ประหยัดพลงังาน 

ระดับ 4  4 1  

4.12 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

ระดับ 8  8 3  

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  13 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
(7 องคประกอบ 32 ตัวบงชี้) หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน ป 2552 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2552 

ตัวหาร 
2552 

 ผลลัพธ 
2552 

องคประกอบที่ 5 การเงนิและงบประมาณ 2.75  
5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 7  7 3  

5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน  

ระดับ 4  4 3  

5.3 คาใชจายและมูลคาของ
หนวยงานในการใหบริการทาง
วิชาการและวชิาชีพเพื่อสังคม
ตอบุคลากร 

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 รอยละของเงนิเหลือจายสทุธิ
ตองบดําเนนิการ 

รอย
ละ 1,426,557.35 27,143,950.66 5.26 2  

5.6 งบประมาณสาํหรับการพัฒนา
บุคลากรในประเทศและ
ตางประเทศตอจํานวนบุคลากร 

สัดสวน 
686,000 41 16,731.7 ไมประเมินแตรายงาน 

5.7 รอยละของเงนิเดือนบุคลากร
ทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด 

รอย
ละ 7,616,414 26,828,448.16  28.39 ไมประเมินแตรายงาน 

5.8 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่
ใชในระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ 

รอย
ละ 32,267,001.98 27,143,950.66 118.87 ไมประเมินแตรายงาน 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3  

6.1 มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  

ระดับ 6  6 3  

6.2 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับ 5  5 3  



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  14 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
(7 องคประกอบ 32 ตัวบงชี้) หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน ป 2552 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2552 

ตัวหาร 
2552 

 ผลลัพธ 
2552 

องคประกอบที่ 7 การวิจยั 3  

7.1 มีการพฒันาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวจิัย
และงานสรางสรรคเพื่อพัฒนา
สถาบนั 

ระดับ 6  6 3  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้   
 

 2.69  

ผลการประเมิน   
 

 ดีมาก  

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  15 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 จุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ          

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประจํารอบปการศึกษา 2552 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ตาม          

รายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. พบวา ในภาพรวมของสํานักคอมพิวเตอร  ผลการประเมินอยูในระดับ 2.69 ซึ่ง

จัดอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก  

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีขอเสนอแนะ ตามรายองคประกอบ ดังนี้ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดาํเนินการ 

จุดแข็ง 
การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดาํเนนิงานมีความสอดคลองกันในทุกๆ ดานและ

สามารถปฏิบัติไดจริง 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. จัดใหมีระบบติดตามเพื่อการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานตางๆ มีอาจเปลี่ยนแปลงตามแนวนโยบาย

ของมหาวทิยาลัยตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่กาํหนดไวอยาง

สมบูรณ 
ขอเสนอแนะ  

-ไมมี- 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จุดแข็ง 

1.มีแผนกลยุทธและแผนการดําเนนิงานตามภารกิจหลกัที่สอดคลองกบัยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยอยาง

ชัดเจน สามารถนํามาปฏิบัติได อยางเปนรูปธรรมและตรวจสอบได 

2. มีการดําเนนิงานดานการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมที่เปนประโยชนและนํามาบูรณาการ

เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. จัดเตรียมความพรอมสูความเปนเลิศ และเปนสากลในการบรหิารคณุภาพใหคงอยู โดยการนาํมาตรฐาน

การประเมนิคณุภาพระบบอืน่ที่มกีารยอมรับในระดับสากลมาทดลองใชเพื่อการพัฒนาไปสูเปาหมาย 

2. จัดใหมีการสอบถามความตองการของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย เพื่อเปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนการใหบริการวิชาการไดอยางมีทิศทางที่ชัดเจนและตรงตามความตองการ 
 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  16 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ขอเสนอแนะ  
ควรจัดทําแผนดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายไดเพื่อเตรียมความพรอมในการเปน

หนวยงานในกาํกับ 

องคประกอบที่ 3  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
จุดแข็ง 

1.  มีนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและชัดเจน 

2.  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัการทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา  

-ไมม-ี 
ขอเสนอแนะ  

ในแผนการดําเนินงานของแตละโครงการ/กิจกรรมควรระบุถึงแนวทางการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมนั้น
กับภารกิจดานอื่น ๆ ใหชัดเจน 

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจดัการ 

 จุดแข็ง 

มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   

จุดที่ควรพัฒนา 
-ไมมี- 

ขอเสนอแนะ 

1.ควรนําผลการรับฟงความคิดเห็นประชาชนจาก มาเสนอรายงาน และเขียนสรุปประเด็นตาง ๆ แสดงเปน

กิจกรรมหรือแผนงาน หรือโครงการ และผลการดําเนินงาน ในรูปเอกสารสรุปเปนเอกสารนาํเสนอตอที่ประชุม

กรรมการสํานกั หรือเผยแพรในเว็บไซตหนวยงาน 

2. ควรนําผลประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ    
องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 
มีแผนและระบบในการจัดหารวมถึงจัดสรรงบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 

-ไมมี- 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  17 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการจัดทาํแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานภายนอกที่ชดัเจน 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
สามารถนําระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษามาเปนเครื่องมือในการพฒันาหนวยงานไดอยางด ี

และมีความสมบูรณในทุกๆ องคประกอบ 

จุดที่ควรพัฒนา 

-ไมมี- 

ขอเสนอแนะ 
จัดใหมีการใหความรูดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนและให

ความสาํคัญในดานการประกันคุณภาพ  และเกิดประโยชนตอการพฒันาสาํนกัคอมพิวเตอร 
องคประกอบที่  7 การวจิยั  

จุดแข็ง   
1. มีงานวิจยัและงานสรางสรรคที่เปนประโยชนตอการดําเนนิงานทกุระดับของมหาวิทยาลัย 

2. มีกระบวนการเผยแพรงานสรางสรรคแกหนวยงานที่เกีย่วของอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 

-ไมมี- 
ขอเสนอแนะ 

1. สงเสริมสนบัสนุนใหบุคลากรสรางสรรคงานวิจยัเพื่อพฒันาสถาบนัใหมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึน้ 

2. ควรสงเสรมิใหมีเครือขายวิจัยรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  18 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ดานระบบการประกันคุณภาพ 

1. มีแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงาน ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

2. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพที่ดีข้ึนอยางชัดเจน  อาทิเชน การกําหนดนโยบาย  

แผนงาน  การดําเนนิการ  การติดตาม  ประเมินผล และมีการพฒันาทีเ่ปนรูปธรรม  และไดปฏิบัติจริง 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  19 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคผนวก 

• คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน   

• กําหนดการประเมิน 

• รูปภาพการตรวจเยีย่ม 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  20 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน สํานกัคอมพวิเตอร 
ปการศึกษา  2552 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  21 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  22 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  23 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร 
ประจาํปการศกึษา  2552 

วันพุธที่  23 มิถุนายน  พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 

08.30 - 09.00 น.  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารอืและวางแผนการประเมนิ 

(หองประชุมทางไกล VC1 ชั้น 4) 

09.00 - 09.15 น.  ผูอํานวยการสํานกัคอมพิวเตอรกลาวตอนรับ แนะนํา และนําเสนอผลงาน  ประจําปการศกึษา 2552 ตอคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หองประชุม  ดร.สุนทร แกวลาย) 

ผูเขารวมประชมุ 

- คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

- คณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร 

- ที่ปรึกษาและผูชาํนาญการสํานักคอมพิวเตอร 

- ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 

- คณะกรรมการจดัทํารายงานการประเมนิตนเองของสํานักคอมพิวเตอร 

- หัวหนาฝายตาง ๆ ของสาํนักคอมพิวเตอร 

09.15 – 09.30 น.  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เยีย่มชมสาํนักคอมพิวเตอร 

09.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและสัมภาษณผูบริหารและบุคลากร  ( หอง

ประชุมทางไกล VC 1 ชั้น 4 ) 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (หอง 16-406) 

13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมพิจารณาผลการประเมิน  (หองประชุม VC 1 ชั้น 4 ) 

15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน แจงผลการประเมินและอภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูบริหารและ

บุคลากร  (หองประชุม ดร. สุนทร แกวลาย ) 

 

ผูประสานงาน  ดร.อรรณพ โพธิสขุ / นายมหัทธวัฒน รักษาเกยีรติศักด์ิ / นางกรัณฑรัตน ศรีกาหลง  

สถานที ่ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อาคาร 16 

 • หองประชุมทางไกล VC 1 ชั้น 4  

 • หองประชุม ดร.สนุทร แกวลาย ชั้น 4  

 • หอง 16-406 ชั้น 4  

 • สํานักงานผูอํานวยการ ชั้น 4  

 • ฝายปฏิบัติการและบรกิาร ชั้น 3  

 • ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครอืขาย ชั้น 2  

 • ฝายระบบสารสนเทศ ชั้น 2  

 • โครงการ Cyber Education Center ชั้น 3  



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  24 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รูปภาพการตรวจเยี่ยม 
สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 

   
บรรยากาศคณะกรรมการลงทะเบียนตรวจเยี่ยม 

 

 

 

 

บรรยากาศการตอนรับ 
 

 
 

 

   
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพและเยี่ยมชมสถานที่ 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา  25 จาก 25 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

   

 
คณะกรรมการรายงานผลการประเมินและถายรูปรวมกับบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
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