


ค ำน ำ 

ในปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
(พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2554 ถึง 31 พฤษภำคม 2555) โดยใช้คู่มือกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน มศว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำร แต่เนื่องจำกส ำนักคอมพิวเตอร์
เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรวิชำกำร ประเภทกำรบริกำรวิชำกำร จึงเสนอประเมินในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่สำมำรถ
สะท้อนให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักคอมพิวเตอร์ ตำมที่ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ส ำนักคอมพิวเตอร์ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยประเมิน
ตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้ ไม่ประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ สมศ 13 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร โดยจะรอผลคะแนน
จำกท่ำนอธิกำรบดีประเมินผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ รวม 17 ตัวบ่งชี้และได้จัดท ำเป็นเอกสำรรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ซึ่งได้อ้ำงอิงจำกคู่มือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน มศว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยได้มีกำรก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรจัดเก็บข้อมูลในฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE QA ONLINE SYSTEM) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ พร้อมทั้งเชื่อมโยง
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในระดับมหำวิทยำลัยต่อไป 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือร่วมใจจำกคณะกรรมกำรทุกท่ำนเป็นอย่ำงดียิ่ง
และขอขอบคุณบุคลำกรทุกท่ำนไว้ ณ ที่นี้ส ำหรับกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีกำรติดตำมผลงำนและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำไว้อย่ำงเป็นระบบ รวมทั้ง
ขอขอบคุณผู้บริหำรทุกท่ำนท่ีให้ข้อคิดเห็น และช่วยพิจำรณำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ให้มีควำมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำและเพิ่มพูนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักคอมพิวเตอร์ให้ดี เหมำะสมกับ
เป็นหน่วยงำนสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพยิ่งสืบต่อไป 
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Core Value 
 

 

We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เป็นหนว่ยงำนสนบัสนนุท่ีสรรค์สร้ำงงำนบริกำรไอทีชัน้เลศิให้กบั มศว และสงัคม 

S Service mind  มุง่สร้ำงสรรค์กำรบริกำรท่ีดี 
T  Teawork  มุง่กำรท ำงำนเป็นทีม 
R  Responsibility  มุง่สร้ำงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
I  Innovation  มุง่สร้ำงสรรค์นวตักรรม 
V  Value  มุง่สร้ำงคณุคำ่แก่องค์กรและสงัคม 
E  Ethics & Engagement  มุง่สร้ำงจริยธรรมและรักองค์กร  
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สว่นที ่1 : สว่นน ำ 

1. ประวัตคิวามเป็นมา 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นหน่วยงำนหนึ่งในมหำวิทยำลยัที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
โดยเร่ิมด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526  ในรูปของ “โครงกำรจดัตัง้ส ำนกับริกำรคอมพิวเตอร์” และต่อมำได้มีประกำศ
จัดตัง้เป็นหน่วยงำนในรำชกิจจำนุเบกษำ และยกวิทยฐำนะเป็น “ส ำนกัคอมพิวเตอร์” เมื่อวนัที่ 29 ธันวำคม 2536 
เพื่อเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนด้ำนกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลยั  โดยมีส ำนกังำนกลำง
ตัง้อยู่ที่ประสำนมิตร  และได้ขยำยพืน้ที่ให้บริกำรไปยงั “ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์” อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวนัที่ 
7 กนัยำยน 2541 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีพฒันำกำรอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อเป็นหนว่ยงำนสนบัสนนุวิชำกำร เพื่อผลกัดนัและด ำเนินงำนตำม
นโยบำยด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลยั  เพื่อให้นิสิต คณำจำรย์ บุคลำกร และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยสำมำรถก้ำวทันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือ ระบบไอซีทีที่มีกำร
เปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว   

ส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลยัที่มีภำรกิจหลกัในด้ำนกำรประสำนงำน กำรจัดท ำ และ
กำรวำงแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ด ำเนินกำรจดัให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย  ด้ำนกำร
พฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรของมหำวิทยำลยั  ด้ำนกำรให้บริกำรห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เพื่อ
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  ตลอดจนด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรกำรฝึกอบรม และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนระบบ
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 

สถานที่ตัง้ 

 ส านักคอมพิวเตอร์  (ส่วนกลาง : ประสานมิตร) 

 อำคำร 16  ชัน้ 2 - 4 และ ชัน้ 15  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 114  สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ  10110 

       โทรศพัท์ 0-2649-5706  หรือ  0-2649-5000 ตอ่ 5067, 5069  

       โทรสำร  0-2259-2217 
 ส านักคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์ 

 อำคำรเรียนรวม ชัน้ 3 มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 

 63  หมู ่7 ถนนรังสติ - นครนำยก  ต ำบลองครักษ์  อ ำเภอองครักษ์  จงัหวดันครนำยก  26120 

        โทรศพัท์ 0-2649-5188  หรือ  0-2649-5000 ตอ่ 1124-1126  
อีเมล์ : swucc@swu.ac.th 
เว็บไซต์ : http://cc.swu.ac.th  
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2. ปรัชญา  ปณิธาน  วสัิยทศัน์  พันธกจิ  และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญา 

พฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อสร้ำงสรรค์สงัคมแหง่กำรเรียนรู้ 

ปณิธาน 

มุง่พฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อสร้ำงสรรค์สงัคมแหง่กำรเรียนรู้ด้วยปัญญำและคณุธรรม 

วิสัยทัศน์ 

พฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรสือ่สำรและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เพื่อพฒันำภำรกิจของมหำวิทยำลยั
อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

พันธกิจ 

ส ำนกัคอมพวิเตอร์เป็นหนว่ยงำนด ำเนินกำรและประสำนงำนกำรพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพฒันำ
มหำวิทยำลยั 

วัตถุประสงค์ 
1. พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพฒันำภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
2. พฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรค้นคว้ำวจิยัและกำรเรียนกำรสอน 
3. พฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรมหำวิทยำลยั 
4. พฒันำบคุลำกรให้มจิีตส ำนกึและทกัษะทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. บริกำรวชิำกำรด้ำนคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 จำกพนัธกิจและภำรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรที่มหำวิทยำลยัมอบหมำยไว้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์
ได้ก ำหนดยทุธศำสตร์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 - 2554 ไว้ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นโยบาย 

สง่เสริมและพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลยัให้มีศกัยภำพ สำมำรถ
รองรับภำรกิจทัง้ทำงด้ำนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

นโยบาย 

สง่เสริมและพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อให้กำรด ำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลยัเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสทิธิผล 
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3. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

นโยบาย 

สง่เสริมและพฒันำศนูย์กลำงแหง่กำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงมีศกัยภำพ
และมีประสทิธิภำพ 

4. ยุทธศาสตร์การให้บริการวชิาการ 

นโยบาย 

สง่เสริมและพฒันำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสร้ำงสรรค์สงัคมแหง่กำรเรียนรู้ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร 

นโยบาย 

ปรับปรุงและพฒันำระบบบริหำรและโครงสร้ำงขององค์กรให้มีประสทิธิภำพ สำมำรถใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ มีคณุภำพ และมีควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกิจ 

3. ภารกจิหลักและแผนงาน 

ภารกิจหลัก 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีภำรกิจหลกัในกำรด ำเนินงำนดงันี ้
1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศด้านระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

วำงแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยให้ทันกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลยั 
กระทรวงศกึษำธิกำร   และแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรแหง่ชำติ 

2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

จดับริกำรกำรใช้งำนเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลยัให้แก่ นิสติ คณำจำรย์ และบคุลำกรของมหำวิทยำลยั  
อนัได้แก่ บริกำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรของมหำวิทยำลยั ระบบสำรสนเทศห้องสมดุ ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
ระบบโทรศพัท์  และระบบสำรสนเทศและกำรใช้งำนอื่น ๆ ผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ต 

3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 

วำงแผนและด ำเนินกำรพฒันำระบบสำรสนเทศที่สนบัสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลยั โดยประสำน  
กำรด ำเนินงำนกบัผู้ใช้ของหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 

4. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จัดบริกำรกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ และบริกำรกำรใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ส ำหรับคณำจำรย์ นิสติ บคุลำกรของมหำวิทยำลยัเพื่อกำรใช้งำนทัว่ไป 
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5. บริการวิชาการ 

จดับริกำรฝึกอบรมควำมรู้และทกัษะกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์  ให้แก่  นิสิต คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลยั
และบคุคลทัว่ไป 

6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ 

จดับริกำรระบบสบืค้นข้อมลูทำงวิชำกำรเพื่อสนบัสนนุงำนวิจยั งำนประชำสมัพนัธ์ผ่ำนเครือข่ำย กำรให้บริกำรยืม 
บ ำรุงรักษำ และค ำปรึกษำด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ในงำนตำ่ง ๆ  ของมหำวิทยำลยั 

แผนงาน 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ บรรลวุตัถปุระสงค์ สอดคล้อง
กับปรัชญำ ปณิธำน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และภำรกิจหลกัของส ำนกัคอมพิวเตอร์ที่ก ำหนดไว้ อีกทัง้เพื่อให้ตอบสนองต่อ
กำรด ำเนินพนัธกิจของมหำวิทยำลยั รวมทัง้สำมำรถก้ำวทนัควำมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนขึน้ โดยให้บคุลำกรของทกุฝ่ำยได้มีสว่นร่วมในกำรก ำหนดแผน  
กำรด ำเนินงำน 

ในกำรก ำหนดแผนงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์  นอกจำกจะพิจำรณำโดยอำศัยนโยบำยกำรบริหำรงำนและ
แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลยัแล้ว  ยงัได้ค ำนึงถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทัง้จำกภำยในและภำยนอก  
ที่อำจสง่ผลตอ่กำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบตัิงำน อนัได้แก่ 

 ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 
 ปัญหำ/อปุสรรค ตลอดจนข้อจ ำกดัตำ่ง ๆ ในกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 
 แผนและนโยบำยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศในระดบัประเทศ 
 แนวโน้มและทิศทำงกำรเปลีย่นแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนการด าเนินงานและโครงการ  

ในระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรที่ได้น ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์และต่อที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลยั  โดยในปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนกัคอมพิวเตอร์
ได้จัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลยั ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554 
(ตุลำคม 2553 – กันยำยน 2554)  เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร / โครงกำรย่อย / 
กิจกรรมตำ่งๆ  ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์กำรพฒันำส ำนกัคอมพิวเตอร์  ดงันี ้

ประเด็นยทุธศำสตร์ โครงกำร/โครงกำรยอ่ย/กิจกรรม 

1. กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

โครงกำรขยำยและปรับปรุงประสทิธิภำพระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 

 กำรจดัท ำคูม่ือดแูลและให้บริกำรระบบ SWU IT Services 
 คูม่ือมำตรฐำนครุภณัฑ์เพื่อกำรใช้งำนใน มศว ปี 2553 
 จดัท ำแนวปฏิบตัิที่ดีด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร มศว 



 
5 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

ประเด็นยทุธศำสตร์ โครงกำร/โครงกำรยอ่ย/กิจกรรม 

 กำรศกึษำและวิเครำะห์ระบบโทรศพัท์ของมหำวิทยำลยั 
 กำรติดตัง้ระบบ SIP Phone 
 กำรเพิม่อปุกรณ์กระจำยสญัญำณ  Access Point 
 กำรจดัหำเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

2. กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลยั  

โครงกำรพฒันำสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรระบบคลงัข้อมลู SupremePlus 
 สำรสนเทศเพื่อผู้บริหำรระดบัสงู 

โครงกำรระบบ SWU Information Portal 
 ศกึษำและทดลองติดตัง้ระบบ Portal รำยบคุคลส ำหรับบคุลำกร 

ระบบบริกำรกำรศกึษำ 
 ระบบงำนรับนิสติใหม ่แบบตลอดปี 
 งำนกองทนุกู้ยมืเพื่อกำรศกึษำ 
 ระบบบริหำรงำนหอพกันิสติ 
 ระบบสนบัสนนุกำรมีงำนท ำของนิสติ Job Hutting 

ระบบบริหำรทรัพยำกรบคุคล HURIS 
 รับสมคัรพนกังำนใหมแ่บบออนไลน์ 
 พฒันำมอดลู ข้อมลูกำรมำท ำงำน(finger scan) เข้ำสูง่ำนวนัลำ 

ในระบบ HURIS 
ระบบบริหำรงำนวิจยั (ROSE: Research Online Service) 

 ติดตัง้ระบบ ROSE ระยะที่ 3 
ระบบจองห้อง online 

 ติดตัง้ระบบจองห้อง online ระยะที่ 1 
ระบบ SWU-SAP Monitoring System 

 ติดตัง้ระบบ SWU-SAP Monitoring System ระยะที่ 1 
ระบบบริหำรโครงกำร 

 ปรับปรุงกำรใช้งำนระบบ  
 บ ำรุงรักษำระบบ 

ระบบรับสมคัรอบรมออนไลน์  

 ปรับปรุงกำรใช้งำนระบบ  
 บ ำรุงรักษำระบบ 
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ประเด็นยทุธศำสตร์ โครงกำร/โครงกำรยอ่ย/กิจกรรม 

บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมลูมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 กำรบ ำรุงรักษำระบบ HURIS 
 กำรบ ำรุงรักษำระบบ SUPREME2004 

3. กำรสนบัสนนุกำรเรียน 
กำรสอนและกำรวิจยั 

ระบบ ICT Competency ของนิสติและบคุลำกร ระยะที่ 2 

 พฒันำหลกัสตูร ICT Competency ให้แก่บคุลำกรและนิสติ 
 ศกึษำกำรท ำระบบสอบวดัสมรรถนะด้ำน ICT ให้แก่ บคุลำกรและนิสติ 
 จดัท ำคลงัข้อค ำถำมเพือ่กำรสอบวดัสมรรถนะ ICT 
 จดัท ำ Courseware เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ 

SWU Hybrid Education 

 โครงกำร SOT2 กำรพฒันำ E-learning Courseware 
 โครงกำรอำจำรย์พีเ่ลีย้งระบบกำรศกึษำออนไลน์ : SOT2 Faculty Mentor 
 กำรฝึกอบรมกำรพฒันำหลกัสตูร ICT Competency Training 
 บริกำรเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์แก่นิสติและ

บคุลำกร 
 กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชมุชน 
 ขยำยระบบคิดดีที่ มศว (KIDs-D@SWU) 

4.  กำรให้บริกำรวชิำกำร โครงกำร Cyber Education เพื่อกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถด้ำน ICT ให้แก่ชมุชน 

 ศกึษำ วิจยั และพฒันำ Courseware เพื่อกำรอบรมควำมรู้และทกัษะ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนผำ่นระบบออนไลน์ 

 ศกึษำ วิจยั เคร่ืองมือ Open Source ระบบกำรจดักำร Cyber 
Education 

 ท ำควำมร่วมมือกบัหนว่ยงำนภำยนอกในกำรศกึษำ วิจยัองค์ควำมรู้ใน
กำรจดักำร  Cyber Education 

 โครงกำรศกึษำดงูำนกำรจดักำรศกึษำแบบ Cyber Education ที่ดี (Best 
Practice) ในตำ่งประเทศ 

 กำรจดัท ำระบบเครือขำ่ยนกัวชิำกำรและผู้สนใจ/สมำชิก Cyber Education 
 กำรจดัท ำเนือ้หำเผยแพร่ควำมรู้สูส่งัคมผำ่นทำงเว็บไซต์ Cyber Education 
 โครงกำรน ำร่องกำรเรียนรู้แบบ Online ด้วยหลกัสตูรระยะสัน้ 
 กำรให้ค ำปรึกษำในกำรใช้ ICT แก่บคุคลทัว่ไป 
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ประเด็นยทุธศำสตร์ โครงกำร/โครงกำรยอ่ย/กิจกรรม 

 โครงกำรสมัมนำวิชำกำรเพื่อชมุชน 
 โครงกำรผลติบคุลำกรด้ำนไอทีมอือำชีพตำมควำมต้องกำรของตนเอง

และตลำดแรงงำน (Supply Chain Management : IT Professional) 
 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน ICT สญัจรในชมุชนที่ด้อยโอกำส 

5.  กำรบริหำร โครงกำรพฒันำระบบกำรบริหำรงำนในส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 กำรศกึษำกำรปรับเปลีย่นโครงสร้ำงองค์กร 
 กำรปรับระบบกำรให้บริกำร 
 กำรป้องกนัควำมเสีย่งในองค์กร 
 กำรรณรงค์ประหยดัสำธำรณปูโภค 
 กำรจดักำรควำมรู้ในองค์กร 

โครงกำรพฒันำบคุลำกร 
 กำรสง่เสริมและพฒันำศกัยภำพบคุลำกรให้มคีวำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
 กำรสง่เสริมกำรท ำวจิยัในงำนประจ ำ (R to R : Routine to Research) 
 กำรสง่เสริมให้บคุลกรได้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
 กำรศกึษำดงูำนในประเทศ 
 กำรศกึษำดงูำนตำ่งประเทศ 

โครงกำรอนรัุกษ์ สบืสำน พฒันำ เผยแพร่เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมที่ดีงำม 
 กำรพฒันำและเผยแพร่เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรมที่ดีงำมผำ่นเว็บไซต์ 
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4. โครงสร้างหน่วยงาน (การแบ่งส่วนราชการของส านักคอมพวิเตอร์) 

 

 

 

 
งานบริหารและธุรการ 
หน่วยสำรบรรณ  
หน่วยประชมุ   
หน่วยธุรกำร   
หน่วยบคุคล 
หน่วยอำคำรสถำนที่ 
หน่วยประชำสมัพนัธ์ 
หน่วยบริหำรและธุรกำร      
องครักษ์ 

งานคลังและพัสดุ 
หน่วยกำรเงิน/บญัชี   
หน่วยพสัด ุ

งานบริการการศึกษา 
หน่วยสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน 
หน่วยสนบัสนนุงำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ 

หน่วยบริกำรวิชำกำร 
งานนโยบายและแผน 
หน่วยแผนงำนและโครงกำร   
หน่วยแผนงำนงบประมำณ  
หน่วยแผนอัตรำก ำลังและกำร
พฒันำบคุลำกร   

หน่วยแผนวิจยัและพฒันำ 
หนว่ยประเมินและติดตำม 
   ผลกำรด ำเนินงำน 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หน่วยวิเครำะห์และออกแบบ
ระบบ   
หน่วยพฒันำระบบ 
หน่วยวิจยัและพฒันำ 

งานบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 
หน่วยประสำนงำนผู้ใช้ 
หน่วยตรวจสอบและดแูล
ระบบ 
งำนประสำนงำนระบบ             
สำรสนเทศ องครักษ์ 

 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
หน่วยเครือข่ำยประจ ำอำคำร 
หน่วยคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ 
หน่วยบริกำรซอฟต์แวร์ 
หน่วยวิจยัและพฒันำ 

งานบริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
หน่วยบริกำรกำรเรียน     
กำรสอน 
หน่วยบริกำรสมำชิก 

หน่วยบริกำรกำรวิจยั 

งานสนับสนุนวิชาการ 
หน่วยให้ค ำปรึกษำ 
หน่วยห้องสมดุวิชำกำร 

งานปฏิบัติการและบริการ  
องครักษ์ 

 

 

งานบริหารเครือข่าย 
หน่วยวิศวกรรมเครือข่ำย 
หน่วยระบบคอมพิวเตอร์หลกั 
หน่วยประสำนงำนระหว่ำง
องค์กร/ หน่วยงำน 
หน่วยวิจยัและพฒันำ 

งานบริการเครือข่าย  
หน่วยบริกำรพืน้ฐำน 
หน่ วยสนับสนุนบ ริกำ ร 
เครือข่ำย 

งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย องครักษ์ 

 

แผนภมูิที่ 1   โครงสร้ำงกำรแบง่ส่วนรำชกำรของส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

(ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลยั เร่ืองกำรแบง่ส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2544 
เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุำยน 2544  (ในรำชกิจจำนเุบกษำ เล่ม 118 ตอนพิเศษ 57 ง  วนัท่ี 18 มิถนุำยน 2544)  และ 

ตำมมตท่ีิประชมุสภำมหำวทิยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัท่ี 5 ตลุำคม 2544) 

ส านักคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
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กำรบริหำรงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์มีผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชำและรับผิดชอบในกำร
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์   และมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์
ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ให้ค ำแนะน ำให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์บรรลุตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
ตำมค ำสัง่มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 789/2547 เร่ืองกำรมอบอ ำนำจของอธิกำรบดีให้ผู้ปฏิบตัิรำชกำรแทน ลงวนัที่  
29  เมษำยน 2547 ก ำหนดหน้ำที่ไว้ ดงันี ้

1. วำงนโยบำยและแผนงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์  ให้สอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ของ
มหำวิทยำลยั  จดัระบบกำรบริหำรงำนภำยในส ำนกัคอมพิวเตอร์โดยไม่ขดัต่อระเบียบและข้อบงัคบั
ของมหำวิทยำลยั  วำงระเบียบและออกข้อบงัคบัอื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลยัมอบหมำย  หรือเพื่อเสนอ
ตอ่สภำมหำวิทยำลยั 

2.  ส่งเสริมสนบัสนุนกำรวิจัยและงำนวิชำกำรอื่นของส ำนกัคอมพิวเตอร์แสวงหำควำมร่วมมือระหว่ำง
หนว่ยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั 

3.  ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นแก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
4. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นที่เก่ียวกบักิจกำรของส ำนกัคอมพิวเตอร์หรือตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย 

และมีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในฝ่ำยต่ำง ๆ  และ
เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย นอกจำกนี ้ยงัได้แต่งตัง้
บุคคลเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อดูแลและรับผิดชอบงำนที่เป็นโครงกำรหลกัประจ ำปี  
พร้อมทัง้ได้เชิญคณำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์มำเป็นที่ปรึกษำส ำนกัคอมพิวเตอร์  โดยกำรด ำเนินงำนประจ ำนัน้ ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ได้มอบหมำยให้เลขำนกุำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลรับผิดชอบงำนของส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร
คอมพิวเตอร์  และแตง่ตัง้หวัหน้ำฝ่ำยประจ ำฝ่ำยตำ่ง ๆ เพื่อดแูลรับผิดชอบงำนของฝ่ำย  ดงัแสดงตำมแผนภมูิด ังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิที่ 2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

สภำมหำวทิยำลยั 

อธกิำรบด ี ทีป่รกึษำอธกิำรบดดีำ้น ICT 

คณะกรรมกำรบรหิำรยทธศำสตร ์

ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์

ทีป่รกึษำ/ผูช้ ำนำญกำร 

ผูอ้ ำนวยกำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์

รองผูอ้ ำนวยกำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์

คณะกรรมกำรประจ ำ 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์

โครงกำรตำมแผนยทุธศำสตร ์

ศนูยก์ำรศกึษำไซเบอร ์

โครงกำรตำมแผนยทุธศำสตร ์

ศนูยป์ฏบิตักิำรขอ้มลูมหำวทิยำลยั 

เลขำนุกำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์

ปฏบิตัหินำ้ทีห่วัหนำ้ฝ่ำย 

ระบบสำรสนเทศ 

ปฏบิตัหินำ้ทีห่วัหนำ้ฝ่ำย 

ปฏบิตักิำรและบรกิำร 

 

ปฏบิตัหินำ้ทีห่วัหนำ้ฝ่ำย 

ระบบคอมพวิเตอร ์

และเครอืขำ่ย 

 

ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์
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 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัสงู (CIO : Chief Information Officer) 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ เฉลมิชยั  บญุยะลพีรรณ) 

 ประธานยุทธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ เฉลมิชยั  บญุยะลพีรรณ 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
1. ดร.พีรศกัดิ์ วรสนุทโรสถ  ที่ปรึกษำ 
2. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิลำศ ววูงศ์ ที่ปรึกษำ 
3. นำงสวุิภำ วรรณสำธพ   ที่ปรึกษำ 

 ที่ปรึกษาและผู้ช านาญการ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สณีุ  รักษำเกียรตศิกัดิ ์ ที่ปรึกษำ 
2. อำจำรย์สำโรช  เมำลำนนท์ ที่ปรึกษำ 
3. ดร.อรรณพ  โพธิสขุ ที่ปรึกษำ 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์ ที่ปรึกษำ 
5. อำจำรย์ศศวิิมล  สขุพฒัน์ ผู้ช ำนำญกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ 

 คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ ประธำนกรรมกำร 

    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรินชุ  เทียนรุ่งโรจน์) 
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์   

    (ดร.อรุำพร  ศขุะทตั) กรรมกำร 
    (นำยสมบญุ  อดุมพรยิ่ง) กรรมกำร  

3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย  สนัติวฒันกลุ กรรมกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณสรรค์  ผลโภค กรรมกำร 
5. อำจำรย์สมภพ รอดอมัพร กรรมกำร 
6. นำงสำวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู กรรมกำร 
7. นำยธนรรณพ  อินตำสำย กรรมกำร 
8. นำงสำวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์ กรรมกำร 
9. นำงพชัรินทร์  สนธิวนิช เลขำนกุำร 
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 คณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรินชุ   เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
2. ดร.อรุำพร  ศขุะทตั รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
3. นำยสมบญุ   อดุมพรยิง่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
4. อำจำรย์เรืองศกัดิ์  ตระกลูพทุธิรักษ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์* 
5. อำจำรย์วรำภรณ์  วิยำนนท์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ ** 
6. อำจำรย์สพุิมพ์  วงษ์ทองแท้ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์  
7. นำยมหทัธวฒัน์   รักษำเกียรติศกัดิ ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
8. นำงสำววิลำวลัย์   บวัข ำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
9. นำยดเิรก  อึง้ตระกลู ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์  
10. นำงพชัรินทร์   สนธิวนิช เลขำนกุำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
11. นำงสำวพรทิพย์   พงษ์สวสัดิ ์ ปฏิบตัิหน้ำที่หวัหน้ำฝ่ำย 

 ระบบสำรสนเทศ 
12. นำยนคร  บริพนธ์มงคล ปฏิบตัิหน้ำที่หวัหน้ำฝ่ำย 

 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 
13. นำยสนัติ  สขุยำนนัท์ ปฏิบตัิหน้ำที่หวัหน้ำฝ่ำย 

 ปฏิบตัิกำรและบริกำร 

      หมำยเหต ุ *  ด ำรงต ำแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 4 มกรำคม 2553 - 30 ตลุำคม 2554 
                ** ด ำรงต ำแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2554 ถึง 1 เมษำยน 2555 

5.  อัตราก าลัง 

ในปีกำรศกึษำ 2554  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มีบคุลำกรท่ีปฏิบตัิงำนอยูท่ัง้สิน้  จ ำนวน  57  คน จ ำแนกเป็น 
1. บคุลำกรฝ่ำยบริหำร  จ ำนวน  8  คน (รวมข้ำรำชกำรประจ ำ) 
2. บคุลำกรประจ ำ  จ ำนวน  49  คน ประกอบด้วย   

 ข้ำรำชกำร  12  คน  
 พนกังำนมหำวิทยำลยัประจ ำ    33  คน  
 บคุลำกรท่ีมำปฏิบตัิงำน ณ ส ำนกัคอมพวิเตอร์    4  คน  

3.  อตัรำวำ่ง  3  อตัรำ  
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ตำรำง 1  จ ำนวนอตัรำบคุลำกรของส ำนกัคอมพิวเตอร์  ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 

บคุลำกรฝ่ำยบริหำร 
จ ำนวน 
(คน) บคุลำกรประจ ำ 

จ ำนวน 
(คน) 

ฝ่ำยบริหำร 7 ข้ำรำชกำร 12 
 ผู้อ ำนวยกำร 
 รองผู้อ ำนวยกำร 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ที่ปรึกษำและผู้ช ำนำญกำร 
 ที่ปรึกษำส ำนกั

คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช ำนำญกำรด้ำน

คอมพิวเตอร์ 

1 
2 
4 
5 
4 
 
1 

 นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ช ำนำญกำร 
(รองผู้อ ำนวยกำร) 

 ผู้บริหำรผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทยีบเทำ่ - เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทัว่ไป 7,8  
(เลขำนกุำรส ำนกัคอมพวิเตอร์) 

 นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ช ำนำญกำรพิเศษ  
(ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำร) 

 ช่ำงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ช ำนำญงำน  
(ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำร) 

 นกัวิชำกำรศกึษำ ช ำนำญกำร 
 นกัวิชำกำรพสัด ุช ำนำญกำร 
 ช่ำงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ช ำนำญงำน 
 ช่ำงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ปฏิบตัิงำน 
 ผู้ปฏิบตัิงำนบริหำร ปฏิบตัิงำน 

1 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
1 
1 
3 
1 
1 

  พนกังำนมหำวิทยำลยั 33 
  รวม 35 อตัรำ (วำ่ง 2 อตัรำ)    
   นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร์* 18 
   นกัวิชำกำรเงินและบญัชี 2 
   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทัว่ไป 2 
   นกัวิชำกำรพสัด ุ 1 
   ช่ำงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 7 
   ผู้ปฏิบตัิงำนบริหำร 3 

  บคุลำกรท่ีมำปฏิบตัิงำนเตม็เวลำ ณ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 3 
  รวม  4 อตัรำ  (วำ่ง 1 อตัรำ)    
  นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 3 

รวม 12 รวม  48 

รวมบคุลำกรทัง้สิน้(ไมร่วมอตัรำวำ่ง)   56 คน 
ข้อมลูบคุลำกร  ณ  วนัท่ี  31  พฤษภำคม  2555 

หมำยเหต ุ   บคุลำกรท่ีปฏิบตัิงำนประจ ำที่ส ำนกัคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 48  อตัรำ 
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ตำรำง 2  จ ำนวนและร้อยละของบคุลำกร  จ ำแนกตำมประเภทบคุลำกร และวฒุกิำรศกึษำที่จบ 

ประเภทบคุลำกร 
วฒุิกำรศกึษำทีจ่บ รวม 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

ป  เอก 
(คน) 

ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

1. บคุลำกรฝ่ำยบริหำร* 4 6 2 - - 12 21.43 
2. บคุลำกรประจ ำ        
   2.1 ข้ำรำชกำร        
     - สำยสนบัสนนุวิชำกำร - 3 5 - - 8 14.29 
   2.2 พนกังำนมหำวิทยำลยั   
     - สำยสนบัสนนุวิชำกำร        

 
- 

 
5 

 
22 

 
5 

 
1 

 
33 

 
58.93 

  2.3 บคุลำกรที่มำปฏิบตัิงำน 
       ณ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
    - สำยสนบัสนนุวิชำกำร 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

5.36 
รวมบคุลำกรทัง้หมด 4 16 30 5 1 56** 100 

รวมเป็นร้อยละ 7.14 28.57 53.57 8.93 1.79   
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2555 

*   บคุลำกรท่ีมีค ำสัง่ให้มำปฏิบตังิำน  ณ  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  เตม็เวลำ 
**  อตัรำก ำลงัที่มีตวัปฏิบตัิงำนอยู่ ณ 31 พฤษภำคม 2555  (ไม่นบัรวมอตัรำวำ่ง 3 อตัรำ) 

ตำรำง 3  จ ำนวนบคุลำกรที่ศกึษำตอ่  จ ำแนกตำมวฒุิกำรศกึษำทีศ่กึษำ 

ประเภทบคุลำกร 
 

วฒุิกำรศกึษำทีศ่กึษำตอ่ รวม 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) ป เอก 

(คน) 
ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส. 
(คน) 

1. ข้ำรำชกำร       
ประเภทผู้บริหำร - - - - - - 
ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 1 1 - - 2 4.17 
ประเภททัว่ไป - - - - - - 

2. พนกังำนมหำวิทยำลยั 
     สำยสนบัสนนุวิชำกำร  - 1 3 - 4 8.34 
รวมบคุลำกรที่ศกึษำตอ่ 1 2 3 - 6  
รวมเป็นร้อยละ 2.08 4.17 6.25 -  12.50 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2555 

หมายเหตุ  บคุลำกรศกึษำตอ่นอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน 10 คน   
      บคุลำกรทัง้หมด  รวมทัง้สิน้  จ ำนวน  48  คน  (นบัรวม *ผู้บริหำร 4 คน)  

      กำรค ำนวณร้อยละ  =                                จ ำนวนบคุลำกรท่ีลำศกึษำตอ่      x 100 
                                              บคุลำกรทัง้หมด  รวมทัง้สิน้  จ ำนวน  48  คน  (นบัรวม *ผู้บริหำร 4 คน) 
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6. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่าย 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีกำรแบ่งสว่นงำนภำยในออกเป็น  4  ฝ่ำย โดยในแต่ละฝ่ำย 
มีกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบและจดัแบง่หน้ำที่อยำ่งชดัเจน  ดงันี ้

ส านักงานผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

รับผิดชอบงำนตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรและจดักำรของส ำนกัคอมพิวเตอร์ อนัได้แก่  งำนบริหำรและธุรกำร   
งำนคลงัและพสัด ุ งำนบริกำรกำรศกึษำ  งำนนโยบำยและแผน 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ โดยท ำหน้ำที่วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ และวิจัยและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ   และงำนบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรมหำวิทยำลยัโดยกำรประสำนงำนผู้ ใช้ ตรวจสอบและ
ดแูลระบบ   รวมทัง้งำนประสำนงำนระบบสำรสนเทศ องครักษ์ 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 

รับผิดชอบงำนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และงำนบริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ โดยท ำหน้ำที่ตรวจสภำพ  
ซอ่มบ ำรุงรักษำ  และจดัให้บริกำรเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั 
กำรบริกำรวิชำกำร และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหำวิทยำลยั และกำรบริกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์แก่อำจำรย์ 
บคุลำกร และนิสติ   รวมทัง้งำนปฏิบตัิกำรและบริกำร องครักษ์ 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

รับผิดชอบงำนบริหำรและบริกำรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย โดยท ำหน้ำที่วิเครำะห์และออกแบบ  จดักำร  
และดูแลบ ำรุงรักษำ และจัดให้บริกำรกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยของมหำวิทยำลยั รวมทัง้งำนระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย องครักษ์  
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7. อาคารและห้องให้บริการ 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มีที่ท ำกำร ณ อำคำร 16 มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพืน้ที่ในควำมรับผิดชอบ จ ำนวน  
4 ชัน้ คือ ชัน้ 2, 3, 4, 15 และส ำนกัคอมพิวเตอร์ ณ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำคำรเรียนรวม ชัน้ 3  
โดยแบง่เป็นห้องบริกำร/ ห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

ตำรำง 4  ข้อมลูห้องให้บริกำร/ห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์ 

ประเภท
ห้อง สถำนท่ีตัง้ ควำมจุ 

(ตรม.) 

เคร่ือง 
ขยำย
เสียง 

(เคร่ือง) 

เคร่ืองฉำย
ภำพ 

ข้ำมศีรษะ 
(เคร่ือง) 

เคร่ือง
มลัตมีิเดีย 
โปรเจคเตอร์ 

(เคร่ือง) 

ท่ีนัง่ฟัง 
บรรยำย 
(ท่ี) 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

(เคร่ือง) 

จดุตอ่
เครือข่ำย 
(จดุ) 

1. ห้องบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 
16-406 อำคำร 16 

ชัน้ 4 
216 1 - 1 ไม่เกิน 60 - 2 

2. ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน 
16-301 อำคำร 16  

ชัน้ 3 
132 1 - 1 - 51 51 

16-302 อำคำร 16  
ชัน้ 3 

132 1 - 1 - 51 51 

16-310 อำคำร 16 
ชัน้ 3  

64 1 - 1 - 25 25 

302/1 อำคำรเรียน
รวม ชัน้ 3 

90 1 - 1 - 35 40 

302/2 อำคำรเรียน
รวม ชัน้ 3 

90 1 - - - 20 40 

303 อำคำรเรียน
รวม ชัน้ 3 

30 - - 1 - 21 30 

3. ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ เพื่อการบริการ 
16-307 อำคำร 16  

ชัน้ 3 
132 - - - - 31 40 

16-308 อำคำร 16  
ชัน้ 3 

132 - - - - 70 100 

301 อำคำรเรียน
รวม ชัน้ 3 

420 - - - - 100 102 

4. ห้องประชุม 
ห้องประชมุ 
ดร. สนุทร   
แก้วลำย 

อำคำร 16 
ชัน้ 4 

264 1 - 1 ไม่เกิน 50 1 2 

รวมทัง้สิน้  1,702 7 - 7 110 405 483 
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7.1 การบริการห้องบรรยายเพื่อการเรียนการสอนและห้องประชุม 

 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้จดัเตรียมห้องบรรยำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่อำจำรย์  ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ และส ำหรับหนว่ยงำนในมหำวิทยำลยัที่มีควำมต้องกำรใช้ห้องบรรยำยเพื่อกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชมุชน 

 ช่วงเวลาการให้บริการ 
วนัจนัทร์ – วนัศกุร์  ระหวำ่งเวลำ 08.00 น. – 16.00  น. 
วนัเสำร์ – วนัอำทิตย์  ระหวำ่งเวลำ 08.30 น. – 16.30  น. 

 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง  สำมำรถเช่ือมต่อกบัเครือข่ำยบวัศรีและติดต่อกบัเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้
ตลอดเวลำ 

ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย  (คณุสมบตัิของเคร่ือง) 

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

7.2  การบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้จดัเตรียมห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่อำจำรย์ ส ำหรับกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำ และส ำหรับหนว่ยงำนในมหำวิทยำลยัที่มีควำมต้องกำรใช้ห้องปฏิบตัิกำรเพื่อกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ชมุชน 

ช่วงเวลาการให้บริการ 

วนัจนัทร์ – วนัศกุร์  ระหวำ่งเวลำ 08.00 น. – 16.00  น. 

วนัเสำร์ – วนัอำทิตย์  ระหวำ่งเวลำ 08.30 น. – 16.30  น. 

ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 203 เคร่ือง  ทุกเคร่ืองเช่ือมต่อกับเครือข่ำยบวัศรีและสำมำรถติดต่อกบัเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ 

ปร
ะส
ำน
มิต
ร 

ห้อง 16-301 
คณุสมบตัิของเคร่ือง 
 Core 2 Quad  2.66 

GHz 
 Ram 2 GB 
 Hard Disk 320 GB 

ห้อง 16-302 
คณุสมบตัิของเคร่ือง 

 Core 2 Quad   
2.66 GHz 

 Ram 2 GB 
 Hard Disk 320 GB 

ห้อง 16-310 
คณุสมบตัิของเคร่ือง 
 Core 2 Duo   

1.86 GHz 
 Ram 2 GB 
 Hard Disk 250 GB 

 จ ำนวน 51 เคร่ือง จ ำนวน 51 เคร่ือง จ ำนวน 25 เคร่ือง 
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อง
ครั
กษ์

 

ห้อง 302/1 
คณุสมบตัิของเคร่ือง 

 Pentium core2Duo 2.4 
GHz 

 Ram 1 GB 

 Hard Disk 160 GB 

ห้อง 302/2 
คณุสมบตัิของเคร่ือง 

 Pentium core2Duo 2.4 
GHz 

 Ram 1 GB 

 Hard Disk 160 GB 

ห้อง 303 
คณุสมบตัิของเคร่ือง 

 Pentium core2Duo 
2.4 GHz 

 Ram 1 GB 

 Hard Disk 160 GB 

 จ ำนวน 35 เคร่ือง จ ำนวน 20 เคร่ือง จ ำนวน 21 เคร่ือง 

7.3 การบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่อำจำรย์ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลยั รวมทัง้นิสติทกุระดบัชัน้ เพื่อใช้งำนคอมพิวเตอร์ส ำหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรเรียน   กำรสอน   กำรวิจยั   
และกำรบริกำรวิชำกำร   

ช่วงเวลาการให้บริการ 

วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ ระหวำ่งเวลำ 08.00 น. –19.00  น. 

วนัเสำร์ – วนัอำทิตย์ ระหวำ่งเวลำ 08.30 น. –16.30  น. 

ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  201  เคร่ือง พร้อมเคร่ืองพิมพ์ผลผ่ำนเครือข่ำย  3  เคร่ือง ทุกเคร่ืองเช่ือมต่อกับ
เครือขำ่ยบวัศรีและสำมำรถติดตอ่กบัเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ 

ปร
ะส
ำน
มิต
ร 

ห้อง 16-307 
คณุสมบตัิของเคร่ือง 
 Pentium core2Duo 2.4 

GHz 
 Ram 1 GB 
 Hard Disk 160 GB 

ห้อง 16-308 
คณุสมบตัิของเคร่ือง 

 Pentium core2Duo 2.4 
GHz 

 Ram 1 GB 
 Hard Disk 160 GB 

 

 จ ำนวน 31 เคร่ือง จ ำนวน 70 เคร่ือง  

อง
ครั
กษ์

 

ห้อง 302/1 
คณุสมบตัิของเคร่ือง 

 Core i5 2.8 GHz 
  Ram 4 GB 
  Hard Disk 320 GB 

   

 จ ำนวน 100 เคร่ือง   
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8. งบประมาณและการเงนิ 

ในงบปีประมำณ พ.ศ. 2554  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้รับกำรจดัสรรงบประมำณจำกแหล่งงบประมำณ จ ำนวน   
4 แหลง่ ส ำหรับเป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์  ได้แก่  

1. งบประมำณแผน่ดิน 
2. งบโครงกำรปฏิบตัิกำรไทยเข้มแข็ง 
3. งบประมำณเงินรำยได้ 
4. กองทนุคอมพวิเตอร์ 
5. กองทนุพฒันำมหำวิทยำลยั 

ตำรำง 5   แสดงงบประมำณที่ได้รับจดัสรรในภำพรวมจ ำแนกตำมแหลง่เงิน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  

 

แหลง่เงิน ได้รับจดัสรร 
ได้รับระหวำ่ง

ปี 
รวมงบประมำณ

ทัง้สิน้ 
ใช้ไป/โอนคืน ร้อยละ 

กนัไว้เบกิ 
เหลื่อมปี 

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมำณ
แผ่นดนิ 

698,100.00 10,560,300.00 11,258,400.00 7,509,627.30 67.70 3,700,000.00 32.86 48,772.70 0.43 

โครงกำร
Cyber Ed. 

1,410,000.00 * - 1,410,000.00 468,785.31 33.25 910,000.00 64.54 31,214.69 2.21 

โครงกำร
ปฏิบตักิำรไทย
เข้มแขง็ 2555 

-  890,204.00 890,204.00 889,800.00 99.95 -   - 404.00 0.05 

งบประมำณเงนิ
รำยได้ 

17,028,100.00 12,633,800.00 29,661,900.00 15,974,612.26 53.86 11,779,720.00 39.71 1,907,567.74 6.43 

กองทนุพฒันำ
มหำวิทยำลยั 

-  6,300,000.00 6,300,000.00 -   - 6,300,000.00 100.00 - - 

รวมงบประมำณ 
ท่ีได้รับ 

19,136,200.00 30,384,304.00 49,520,504.00 24,842,824.87 50.17 22,689,720.00 45.82 1,987,959.13 4.01 

หมำยเหต ุ * หมำยถึง ได้รับทัง้สิน้ จ ำนวน 1,500,000.- บำท หกั โอนเข้ำสว่นกลำง จ ำนวน 90,000.- บำท 

 
  

ใช้ไป/โอนคืน,  
24,842,824.87 , 

50.17% 

กันไว้เบกิ, 
22,689,720.00, 

 45.82% 

คงเหลือ,  
1,987,959.13 , 

 4.01% 

ใช้ไป/โอนคืน 

กนัไว้เบกิ 

คงเหลอื 

หน่วย : บำท 



 
19 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

1. งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

หมวดรำยจ่ำย 

งบประมำณเงนิแผน่ดนิ 

ไดร้ับจัดสรร 
รับ / โอน 
ระหวำ่งปี 

รวมทัง้สิน้ 
เบกิจ่ำย/   
โอนคนื 

กันไวเ้บกิ คงเหลอื 

งบด ำเนินงำน 698,100.00 5,067,300.00 5,765,400.00 5,748,590.30 - 16,809.70 

 ตอบแทน ใช้สอย
และวสัด ุ

698,100.00 5,067,300.00 5,765,400.00 5,748,590.30 - 16,809.70 

งบลงทนุ - 830,000.00 830,000.00 798,037.00 - 31,963.00 

คำ่ครุภณัฑ์ - 830,000.00 830,000.00 798,037.00 - 31,963.00 

งบเงินอดุหนนุ - 4,663,000.00 4,663,000.00 963,000.00 3,700,000.00 - 

  เงินอดุหนนุ - 4,663,000.00 4,663,000.00 963,000.00 3,700,000.00 - 

รวมทัง้สิน้ 698,100.00 10,560,300.00 11,258,400.00 7,509,627.30 3,700,000.00 48,772.70 

 

 
งบประมำณแผน่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  ได้รับจดัสรร ดงันี ้

1.1  ได้รับจดัสรรประจ ำปี 

 แผนงำน  ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศกึษำ   

 ผลผลติ  ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน   533,100  บำท 

 ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำด้ำนสงัคมศำสตร์ จ ำนวน 165,000   บำท 

1.2  ได้รับจดัสรรระหวำ่งปี  โอนจำกสว่นกลำง 

1.2.1 งบประมำณแผน่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศกึษำ  

  ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำตำมโครงกำรเร่งรัดบณัฑิตสำขำขำดแคลน งบเงินอดุหนนุทัว่ไป 

  คำ่เชำ่คูส่ำยโทรศพัท์ จ ำนวน    963,000  บำท 

เบิกจำ่ย/โอนคืน, 
7,509,627.30, 

66.70% 

กนัไว้เบิก, 
3,700,000.00, 

32.86% 

คงเหลือ, 
48,772.70, 
0.43% 

หน่วย : บำท 
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1.2.2  งบประมำณแผน่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศกึษำ   

 ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำด้ำนสงัคมศำสตร์ จ ำนวน  5,007,300   บำท 

 คำ่เชำ่บริกำรเครือขำ่ยอินเทอร์เนต็ จ ำนวน 2,616,800  บำท 

 คำ่บ ำรุงอปุกรณ์/ระบบฐำนข้อมลูเครือขำ่ยคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2,390,500  บำท 

1.2.3  งบประมำณแผน่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศกึษำ  

  ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำตำมโครงกำรเร่งรัดบณัฑิตสำขำขำดแคลน งบเงินอดุหนนุทัว่ไป  
(ด้ำนทนัตแพทยศำสตร์)    โครงกำรจดัหำระบบไอซีทใีนกำรจดันทิรรศกำรศนูย์ศิลปกรรม 

 งบลงทนุ  คำ่ครุภณัฑ์ 8 รำยกำร จ ำนวน  830,000  บำท 

 งบด ำเนินกำร คำ่เดินสำยสญัญำณ จ ำนวน   60,000  บำท 

1.2.4  งบประมำณแผน่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศกึษำ   

 ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำตำมโครงกำรเร่งรัดบณัฑิตสำขำขำดแคลน งบเงินอดุหนนุทัว่ไป  
(ด้ำนทนัตแพทยศำสตร์)  

 งำนจ้ำงติดตัง้ระบบโทรศพัท์ จ ำนวน 3,700,000  บำท 

2. โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน  งบเงนิอุดหนุน 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณเงินแผ่นดิน 

ได้รับจดัสรร 
รับ /โอน 
ระหวำ่งปี 

รวมทัง้สิน้ 
เบกิจ่ำย/   
 โอนคืน 

กนัไว้เบกิ คงเหลือ 

งบเงินอดุหนนุ 1,410,000.00 - 1,410,000.00 468,785.31 910,000.00 31,214.69 

หมายเหตุ    ได้รับจดัสรร        จ ำนวน  1,500,000.00  บำท 

                     หกั  เข้ำงบประมำณสว่นกลำง จ ำนวน       90,000.00  บำท 

 
  

เบิกจ่าย, 
468,785.31, 
33.25% กันไว้เบิก 

910,000.00 
64.54% 

คงเหลือ, 
31,214.69, 2.21% 

หน่วย : บำท 
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3. งบโครงการปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 

หมวดรำยจ่ำย 
งบโครงกำรปฏิบตัิกำรไทยเข้มแข็ง 

ได้รับจดัสรร 
รับ /โอน 
ระหวำ่งปี 

รวมทัง้สิน้ 
เบกิจ่ำย/   โอน

คืน 
กนัไว้เบกิ คงเหลือ 

งบลงทนุ - 890,204.00 890,204.00 889,800.00 - 404.00 

 คำ่ครุภณัฑ์ - 890,204.00 890,204.00 889,800.00 - 404.00 

งบไทยเข้มแข็ง ได้รับจดัสรร 

  เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่ำ่ยเพือ่สนบัสนนุงำนบริกำรกำรศกึษำ จ ำนวน  417,500   บำท 

  เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่ำ่ยเพือ่สนบัสนนุ จ ำนวน 345,000 บำท 
งำนบริกำรกำรศกึษำค้นคว้ำวิจยัแก่นิสติ 

  อปุกรณ์กระจำยสญัญำณ จ ำนวน 112,500 บำท 

  ตู้ประชำสมัพนัธ์ จ ำนวน     43,000   บำท 

4. งบประมาณเงนิรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2554 ได้รับจัดสรร ดังนี ้

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณเงินรำยได้ 

ได้รับจดัสรร 
รับ / โอน 
ระหวำ่งปี 

รวมทัง้สิน้ 
เบกิจ่ำย/ 
 โอนคืน 

กนัไว้เบกิ คงเหลือ 

งบบุคลากร 3,190,600.00 - 3,190,600.00 -3,190,600.00 - - 

  คำ่จ้ำง 3,190,600.00 - 3,190,600.00 -3,190,600.00 - - 

งบด าเนินงาน 6,368,200.00 1,074,570.00 7,442,770.00 -7,130,366.16 - 312,403.84 

 ตอบแทน ใช้
สอย และวสัด ุ

5,848,900.00 1,074,570.00 6,923,470.00 -6,688,076.50 - 235,393.50 

 สำธำรณูปโภค 519,300.00 - 519,300.00 -442,289.66 - 77,010.34 

งบลงทุน 3,312,000.00 12,004,700.00 15,316,700.00 -3,355,574.30 -11,764,480.00 196,645.70 

 คำ่ครุภณัฑ์ 3,312,000.00   2,144,700.00 5,456,700.00 -3,355,574.30 -1,920,480.00 180,645.70 

 คำ่ท่ีดินและ  
 สิ่งก่อสร้ำง 

- 9,860,000.00 9,860,000.00 - -9,844,000.00 16,000.00 

งบเงนิอุดหนุน 2,396,700.00 159,530.00 2,556,230.00 -1,589,947.00 -15,240.00 951,043.00 

  เงินอดุหนนุ 2,226,400.00 159,530.00 2,385,930.00 -1,447,497.00 - 938,433.00 

  อดุหนนุวจิยั 170,300.00 - 170,300.00 -142,450.00 -15,240.00 12,610.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 1,260,600.00 -289,300.00 971,300.00 -524,084.80 - 447,215.20 

 รำยจ่ำยอ่ืน 1,025,600.00 -289,300.00 736,300.00 -357,982.00 - 378,318.00 

หน่วย : บำท 
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หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณเงินรำยได้ 

ได้รับจดัสรร 
รับ / โอน 
ระหวำ่งปี 

รวมทัง้สิน้ 
เบกิจ่ำย/ 
 โอนคืน 

กนัไว้เบกิ คงเหลือ 

 โครงกำรบริกำร 
 วชิำกำร 

220,000.00 - 220,000.00 -154,919.80 - 65,080.20 

 ท ำนบุ ำรุง 
ศลิปวฒันธรรม 

15,000.00 - 15,000.00 -11,183.00 - 3,817.00 

งบกลาง 500,000.00 -315,700.00 184,300.00 -184,040.00 - 260.00 

รวมทัง้สิน้ 17,028,100.00 12,633,800.00 29,661,900.00 -15,974,612.26 -11,779,720.00 1,907,567.74 

 

 

4.1  ได้รับจดัสรรประจ ำปี 

 แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศกึษำ  ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำด้ำนสงัคมศำสตร์ 

  คำ่จ้ำง จ ำนวน 3,190,600.00 บำท 

  คำ่ตอบแทน จ ำนวน 3,121,600.00 บำท 

  คำ่ใช้สอย จ ำนวน 2,383,600.00 บำท 

  คำ่วสัด ุ จ ำนวน    343,700.00 บำท 

  คำ่สำธำรณปูโภค จ ำนวน    519,300.00 บำท 

  คำ่ครุภณัฑ์ จ ำนวน 3,312,000.00 บำท 

  งบเงินอดุหนนุ จ ำนวน 2,226,400.00 บำท 

  งบรำยจำ่ยอื่น จ ำนวน 1,025,600.00 บำท 

  งบกลำง จ ำนวน    500,000.00 บำท 

 แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศกึษำ  ผลผลติ ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 

 งบรำยจำ่ยอื่น จ ำนวน    220,000.00 บำท 
  

เบิกจ่าย/โอนคืน, 
15,974,612.26, 

53.86% 

กนัไว้เบิก, 
11,779,720.00, 

39.71% 

คงเหลือ, 
1,907,567.74, 6.43% 
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 แผนงำน สง่เสริมพฒันำศำสนำ ศิลปะและวฒันธรรม  ผลผลติ ผลงำนท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม 

 งบรำยจำ่ยอื่น จ ำนวน      15,000.00 บำท 

 แผนงำน วิจยัเพื่อพฒันำประเทศ  ผลผลติ ผลงำนวิจยัเพื่อถำ่ยทอดเทคโนโลยี   

 งบเงินอดุหนนุ จ ำนวน    170,300.00 บำท 

4.2  ได้รับจดัสรรระหวำ่งปีงบประมำณ 

4.2.1  แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศกึษำ ผลผลติ  ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำด้ำนสงัคมศำสตร์ 

 คำ่เชำ่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1,099,100.00 บำท 

4.2.2  กองทนุคอมพิวเตอร์   จ ำนวน 3,399,700.00 บำท 

4.2.3  งบพฒันำหนว่ยงำนและมหำวิทยำลยั จ ำนวน 8,000,000.00 บำท 

4.2.4  แผนงำน ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศกึษำ  ผลผลติ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำด้ำนสงัคมศำสตร์ 

โครงกำรจดัหำระบบไอซีทใีนกำรจดันิทรรศกำรศนูย์ศิลปกรรม 

 คำ่ตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน      75,000.00 บำท 

 คำ่ตอบแทนนิสติชว่ยงำน จ ำนวน      60,000.00 บำท 

5. กองทุนพัฒนามหาวทิยาลัย จ านวน 6,300,000.00 บาท 

 งำนระบบเครือขำ่ยคอมพวิเตอร์   

 อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช  บวัศรี    จ ำนวน 4,000,000.00 บำท 

 อำคำรบริกำร ศำสตรำจำรย์ ม.ล.ป่ิน  มำลำกลุ      จ ำนวน  2,300,000.00  บำท 

 

หมวด
รายจ่าย 

งบกองทุนพัฒนามหาวทิยาลัย 

ได้รับจัดสรร 
รับ /โอน  
ระหว่างปี 

รวมทัง้สิน้ เบิกจ่าย กันไว้เบิก คงเหลือ 

งบลงทนุ - 6,300,000.00 6,300,000.00 - 6,300,000.00 - 

  

หน่วย : บำท 
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9. การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักคอมพวิเตอร์ 

 วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  เพื่อสร้ำงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทัง้ในระดบัมหำวิทยำลยั สงัคมไทย และนำนำประเทศให้มี
ประสทิธิภำพ 

2. เพื่อพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนกำรพัฒนำระบบและกำรประกันคุณภำพ 
กำรศกึษำให้มีประสทิธิภำพ 

3.  เพื่อพฒันำระบบเครือข่ำยข้อมลูที่มีประสิทธิภำพ หรือสนบัสนนุกำรศึกษำค้นคว้ำวิจยัในกำรก้ำวไปสู่
ควำมเป็นเลศิทำงวิชำกำร 

4.  เพื่อพฒันำบคุลำกรของมหำวิทยำลยัให้มีทศันคติที่ดี และมีศกัยภำพสงูในกำรแสวงหำข้อมลูข่ำวสำร
ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสทิธิภำพ 

5.  เพื่อพฒันำมำตรฐำนและระบบกำรตรวจสอบประเมินผลระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสทิธิภำพ 

 นโยบายและมาตรการการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  สร้ำงระบบมำตรฐำนและระบบกำรตรวจสอบประเมินผลระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร รวมทัง้กำรตรวจสอบ และพฒันำระบบมำตรฐำนและระบบ  
กำรตรวจสอบประเมินผล 

2.  สร้ำงมำตรฐำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลยั  กำรประสำนงำนเครือข่ำย
ระหวำ่งมหำวิทยำลยัทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศในสงัคมไทย และในระบบสำกล 

3.  สร้ำงมำตรฐำนระบบบริหำรจดักำร กำรบริหำรจดักำรเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำร
จดักำรองค์กร ทัง้ภำยในองค์กรและกำรเช่ือมโยงระหวำ่งองค์กร 

4.  สร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรบริกำรทัง้กำรบริกำรภำยในมหำวิทยำลยัระหวำ่งมหำวิทยำลยัและสงัคม 
5.  สร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนวิชำกำร เพื่อให้ส ำนกัคอมพิวเตอร์สำมำรถสร้ำงสรรค์

วิชำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และสำมำรถพัฒนำเป็นศูนย์กลำงเผยแพร่วิชำกำรและ
กำรค้นคว้ำวิจยัของมหำวิทยำลยัไปสูส่งัคม 

6.  สร้ำงมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลและทรัพย์สิน ให้สำมำรถพฒันำและผลกัดนั
ภำรกิจของส ำนกัคอมพิวเตอร์ให้มีศกัยภำพสงูสดุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย วตัถุประสงค์ แผนงำนในแต่ละภำรกิจ 
และก ำหนดให้มีกำรประเมิน ติดตำม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนนัน้ (ตำมประกำศ
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เร่ือง นโยบำยและมำตรกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ ลงวนัที่ 15 เดือนกรกฎำคม 
พ.ศ. 2542) 

2.  ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 5ส (ค ำสัง่ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ที่ 015/2553 ลงวนัท่ี 26 เดือนกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2553)  ซึง่เป็นกิจกรรมที่สง่เสริมควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค 
วิธีกำร ข้อมลู และกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส ให้แก่บคุลำกรในหนว่ยงำนและเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้
ส ำนักคอมพิวเตอร์สำมำรถพัฒนำบุคลำกรและองค์กรไปสู่ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลยัตอ่ไป  โดยได้มีกำรประกำศนโยบำยและแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส  เพื่อให้ตรวจกำรประเมินกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรม 5 ส และให้ข้อเสนอแนะในกำรจัด
กิจกรรมดงักลำ่ว 

3.  ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมกำรควบคุมภำยใน  ได้แก่ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์   
และคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรควบคุมภำยในของส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรม
กำรควบคุมภำยในของส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้องตำมระเ บียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน วำ่ด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคมุภำยใน พ.ศ. 2544 

4.  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประกนัคณุภำพทกุชุดในระดบับริหำรและ
ปฏิบตัิกำร เพื่อกำรควบคมุตรวจสอบและประเมินผลงำนเป็นประจ ำทกุ 3 เดือน 
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สว่นที ่2 : องคป์ระกอบคณุภำพ ตัวบง่ชีแ้ละเกณฑก์ำรประเมนิ 

องคป์ระกอบที ่1 ปรัชญำ ปณธิำน วตัถปุระสงค ์และแผนด ำเนนิกำร 

หลักการ 

หน่วยงำนแต่ละแห่งมีปรัชญำ ปณิธำน และจุดเน้นที่อำจแตกต่ำงกนั ดงันัน้ จึงเป็นหน้ำที่ที่หน่วยงำนจะก ำหนด
วิสยัทศัน์ แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีให้ชดัเจนและสอดคล้องกบัปรัชญำ ปณิธำน กฎหมำย และจุดเน้นของ
หน่วยงำน ที่สนบัสนนุภำรกิจของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒตำมหลกักำรอดุมศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
มำตรฐำนกำรอดุมศกึษำ มำตรฐำนวิชำชีพ (ถ้ำมี) ตลอดจนสอดคล้องกบักรอบแผนอดุมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) และกำรเปลีย่นแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนกำรก ำหนดวิสยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำนเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมของ
สมำชิกทุกกลุ่มในหน่วยงำน และมีกำรถ่ำยทอดวิสยัทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดแล้วให้รับทรำบทั่วกันทัง้องค์กร 
ตลอดจนผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยี เช่น ผู้ปกครอง ชมุชน ผู้ใช้บริกำรและสงัคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ส ำนกังำนเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรบริหำรกำรศกึษำ 

2. พระรำชบญัญตัิหนว่ยงำนอดุมศกึษำของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอดุมศกึษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัท่ี 2(พ.ศ.2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรศกึษำของชำติ พ.ศ. 2547 ส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรบริหำรกำรศกึษำ 
5. มำตรฐำนกำรอดุมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
6. มำตรฐำนหนว่ยงำนอดุมศกึษำ พ.ศ.2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
7. กรอบมำตรฐำนคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF : HEd.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
8. หลกักำรอดุมศกึษำ 
9. พระรำชบญัญตัมิหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ และพระรำชบญัญตัิของหนว่ยงำน (ถ้ำม)ี 
10. ปรัชญำ และปณิธำนของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ และของหนว่ยงำน 
11. แผนยทุธศำสตร์ 15 ปี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 1 ตวับ่งชี ้คอื 

1. มศว 1.1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 
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ตัวบ่งชี ้มศว 1.1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

หนว่ยงำนมีพนัธกิจหลกัในกำรด ำเนินที่แตกต่ำงกนั กำรด ำเนินงำนตำม พนัธกิจหลกัของแต่ละหน่วยงำนจึงจ ำเป็น 
ต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลกัษณ์หรือจุดเน้น มี
คุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังนัน้ หน่วยงำนต้องก ำหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
กำรพฒันำแผนกลยทุธ์และแผนด ำเนินงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน 

ในกำรพฒันำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอตัลกัษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงำนและมหำวิทยำลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒแล้ว จะต้องค ำนึงถึงหลกักำรอดุมศึกษำ กรอบแผนอดุมศึกษำระยะยำว มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
มำตรฐำนกำรอดุมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพที่เก่ียวข้อง ยทุธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ ของชำติรวมถึงทิศทำงกำรพฒันำประเทศ
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทัง้นี ้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ
หนว่ยงำนเป็นไปอยำ่งมีคณุภำพ เป็นท่ียอมรับ และสำมำรถตอบสนองสงัคมในทิศทำงที่ถกูต้องเหมำะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกบันโยบำยของคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน โดยกำรมีสว่นร่วมของ
บคุลำกรในหนว่ยงำน และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหนว่ยงำน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยง
กบัปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบญัญัติหน่วยงำน ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของหน่วยงำน และ
นโยบำยกำรพฒันำมหำวิทยำลยั   

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธ์ระดบัหนว่ยงำนไปสูท่กุสว่นงำนภำยใน 
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีครบตำมพนักิจของหนว่ยงำน 
4. มีตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตวับ่งชี ้เพื่อวดัควำมส ำเร็จ

ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีครบทกุพนัธกิจของหนว่ยงำน 
6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ และรำยงำนผล

ตอ่ผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 
7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร

และคณะกรรมกำรบริหำรหนว่ยงำนเพื่อพิจำรณำ 
8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร บริหำรหน่วยงำนไปปรับปรุงแผน

กลยทุธ์และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
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เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

8 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรก ำหนดปรัชญำ  ปณิธำน และวตัถปุระสงค์ที่ได้ก ำหนดตำมภำรกิจของส ำนกัคอมพวิเตอร์  
ในกำรสนบัสนนุภำรกิจหลกัของมหำวิทยำลยั  และได้มีกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน  เพื่อให้บรรลปุรัชญำ  ปณิธำน  และ
วตัถปุระสงค์ของส ำนกัคอมพิวเตอร์ (http://cc.swu.ac.th) 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนสนบัสนนุทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอนและกำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม
และกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม เพื่อให้ภำรกิจของมหำวิทยำลยัเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอดุมศึกษำ  ดงันัน้ ในกำรก ำหนด
ปรัชญำหรือปณิธำน ตลอดจนกำรพฒันำกลยทุธ์และแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
จึงจ ำเป็นต้องให้สอดคล้องกบัหลกักำรและมำตรฐำนตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องที่ระบขุ้ำงต้น อีกทัง้ต้องค ำนงึถึงทิศทำงกำรพฒันำ
ให้เป็นไปตำมระบบ และแนวทำงของมหำวิทยำลยัตอ่ไป 

ตำมที่มหำวิทยำศรีนครินทรวิโรฒได้ก ำหนดให้มี "ยทุธศำสตร์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร" เป็นยทุธศำสตร์
หนึ่งของกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลยั โดยให้ควำมส ำคญักับกำรประยุกต์ไอซีทีเข้ำสู่กำรปฏิบตัิงำนของมหำวิทยำลยั
รอบด้ำน ซึ่งเป็นยทุธศำสตร์หนึ่งที่มีสว่นในกำรขบัเคลื่อนมหำวิทยำลยัในขณะนีเ้ป็นอย่ำงยิ่ง ส ำนกัคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น
หน่วยงำนหลกัที่ดแูลและให้บริกำรด้ำนไอซีที จึงต้องได้ตระเตรียมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ ให้สอดรับกับ
นโยบำยและแผนยทุธศำสตร์  15 ปี ของมหำวิทยำลยั แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลยั 
และแผนยุทธศำสตร์ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 - 2554 และปี 2555 - 2559 เพื่อให้ระบบไอซีทีได้เป็นเคร่ืองมือ 
ในกำรสนบัสนนุภำรกิจของมหำวิทยำลยัอยำ่งแท้จริง   

1. ส ำนักคอมพิวเตอร์มีแผนกลยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550 - 2554 และได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของมหำวิทยำลยั เป็นประจ ำทกุปี  โดยมี
คณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์รับผิดชอบก ำกบัดแูลในเร่ืองดงักลำ่ว ซึ่งแผน
ยทุธศำสตร์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ฉบบัปี 2550 - 2554  ได้เสร็จสิน้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  ขณะนี ้
อยู่ระหว่ำงจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ฉบบัใหม่ ปี 2555-2559  โดยในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555 ให้ใช้แผนฯ ฉบบัเดิมไปพลำงก่อน   

2. ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธ์ระดบัหนว่ยงำนไปสูท่กุสว่นงำนภำยใน  ผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์  ประชุมบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ และจดัท ำ
เว็บเพจแผนยทุธศำสตร์และแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมลู ขำ่วสำร ดงักลำ่ว 
        URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675 
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3. ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ของปีที่ผ่ำนมำ  
น ำมำวิเครำะห์เพื่อจดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ของปีตอ่ไป   

 จดัประชมุให้บคุลำกรมีสว่นร่วมในกำรจดัแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ เป็นประจ ำทกุปี 
 ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ และ

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ ตำมล ำดบั 
 ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  ซึง่เป็น

คณะกรรมกำรระดบัมหำวิทยำลยั ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ก ำกบั ดแูล และกำรบริหำร
ยทุธศำสตร์ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์ ของมหำวิทยำลยั 

4. ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรก ำหนดตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละ
ตวับง่ชี ้เพื่อวดัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 

5. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้มีกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีครบทกุพนัธกิจของหนว่ยงำน 

6. ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี เป็นรำยไตรมำส  
และรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์  พร้อมทัง้เผยแพร่ให้บคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์
และบคุคลทัว่ไปได้รับทรำบ 

7. ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี เป็นรำยไตรมำส 
และรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อพิจำรณำ 

8. ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรและ
ติดตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 

  
ส ำนกัคอมพิวเตอร์จดัโครงกำรประชมุเชิงปฏิบตักิำรเร่ือง 

“เตรียมควำมพร้อมองค์กรและบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์        
สู่อำเชียน 2015” ระหวำ่งวนัท่ี 23 - 25 พฤษภำคม 2555           
ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 

สรุปผลด ำเนินงำนแผนปฏิบตัริำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์  
ปี 2554 ไตรมำส 4 และร่วมกนัจดัท ำแผนปฏิบตัริำชกำร 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน  2554 

ณ ห้อง 16-406 ชัน้ 4 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 



 
31 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2554 

    ผลด ำเนินงำน     
จ ำนวน 
โครงกำร
ยอ่ย/
กิจกรรม 

ร้อยละ 
    

1 โครงกำรในปีงบประมำณ 2554 54       

  1.1 โครงกำรยอ่ย/กิจกรรมที่เสนอ     35 64.81     

  1.2 โครงกำรประจ ำ     19 35.19     

2 ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร
ยอ่ย/

กิจกรรมที่
เสนอ 

โครงกำร
ประจ ำ รวม ร้อยละ ร้อยละ 

ควำมส ำเร็จ 
คะแนน
เต็ม  
(5) 

  2.1 เสร็จสิน้ 26 18 44 81.48 
88.89 

4.44 

  2.2 ด ำเนินกำรแล้วตำมแผน 4 0 4 7.41 
  2.3 เร็วกวำ่แผน 0 0 0 0.00 
  2.4 ลำ่ช้ำ 0 0 0 0.00 

11.11 

  2.5 รอเร่ิมโครงกำร 0 0 0 0.00 
  2.6 ยกเลิก 1 1 2 3.70 
  2.7 ชลอไปในปีถดัไป 0 0 0 0.00 
  2.8 ลำ่ช้ำและขยำยเวลำให้เสร็จในปีนี ้ 0 0 0 0.00 
  2.9 ลำ่ช้ำและขยำยเวลำตอ่เน่ืองปีถดัไป 4 0 4 7.41 

    รวม 35 19 54 100.00 100.00   
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ส ำหรับกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 นี ้ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรจดัประชุม
บคุลำกรเพื่อร่วมกนัวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อปุสรรค และแผนกำรด ำเนินงำนที่ต้องมุ่งไปสู่เป้ำหมำย  และ
น ำเสนอพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนักคอมพิวเตอร์  โดยจัดกำรประชุมเมื่อวันที่ 
1 กันยำยน 2554 และวนัที่ 9 กนัยำยน 2554 ตำมล ำดบั มีผลกำรประชุมสรุปเป็นเอกสำร "แผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555"  มีจ ำนวนโครงกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 ทัง้สิน้ 16 โครงกำร ประกอบด้วย 62 โครงกำรย่อย/กิจกรรม  ยงัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  และ
ในปี 2555 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ก ำลงัด ำเนินจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ฉบบัปี 2555 - 2559  ซึง่ฉบบัปัจจุบนั
ใกล้ก ำลงัจะหมดอำยลุงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 แล้ว  โดยให้ใช้แผนยทุธศำสตร์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ฉบบัปี 2550 - 2554 
ไปพลำงก่อน 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ที่
สอดคล้องกบันโยบำยของคณะ
กรรมกำรบริหำรหนว่ยงำน โดยกำร
มีสว่นร่วมของบคุลำกรใน
หนว่ยงำน และได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำร บริหำร
หนว่ยงำน โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยง
กบัปรัชญำหรือปณิธำนและ
พระรำชบญัญตัิหนว่ยงำน 
ตลอดจนสอดคล้องกบัจดุเน้นของ
หนว่ยงำนและนโยบำยกำรพฒันำ
มหำวิทยำลยั 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีแผน
ยทุธศำสตร์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ฉบบัปี 2550 - 2554  ที่สอดคล้อง
กบัปรัชญำ ปณิธำนของส ำนกั
คอมพิวเตอร์ และได้มีกำรจดัท ำ
แผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี  โดยให้
บคุลำกรได้มีสว่นร่วมในกำรจดัท ำ
ฯ และน ำเสนอผำ่นควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรและ
ติดตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมกำร
บริหำรยทุธศำสตร์ไอซีทีและ
กำรศกึษำไซเบอร์ของ
มหำวิทยำลยั ตำมล ำดบั 

2. จดัท ำเว็บเพจแผนยทุธศำสตร์และ
แผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมลู 
ขำ่วสำร ในเร่ืองดงักลำ่ว ให้
บคุลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร์และ
บคุคลทัว่ไปได้รับทรำบ 

1.1.1.1 (1)  ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail.asp?count
=122&doc_id=8134&do
c_type_cd=16&BOX_SE
RIES=8857&SERIES=1   

 File PDF 

1.1.1.1 (2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail.asp?count=
21&doc_id=11819&doc
_type_cd=16&BOX_SER
IES=559&SERIES=1    

 File PDF  
1.1.1.1 (3) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์ 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.1%20(1)%20%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.1%20(2)%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์%20.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

3. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มี
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ ซึง่
ประกอบด้วยผู้บริหำรทกุระดบั 
เป็นกรรมกำร  ท ำหน้ำที่ก ำกบั 
ดแูล  กำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี ของส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

ดรูำยละเอยีด 

 http://cio.swu.ac.th/Default
.aspx?tabid=6194  

 File PDF 

1.1.1.1 (4) แผนยทุธศำสตร์ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ฉบบัปี 2550-2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?doc_id=238&DOC_T
YPE=21 

 File PDF 

1.1.1.1 (5) แผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุ
ภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.
th/showdetail_general.a
sp?count=26&doc_id=
1094&DOC_TYPE=21  

 File PDF 

1.1.1.1 (6) เว็บเพจแผน
ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 

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

 File PDF 

 

 

http://cio.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6194
http://cio.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6194
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.1%20(3)%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.1%20(4)%20แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์%20ฉบับปี%202550-2554.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.1%20(5)%20แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย%20ปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202554.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.1%20(6)%20เว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1.1.1.1 (7) โครงกำรประชมุเชิง
ปฏิบตัิกำร เร่ือง “กำรจดัท ำแผน
ยทุธศำสตร์ ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ปี 
2555 – 2559” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?doc_id=957 

 File PDF 

1.1.1.1 (8) ประมวลภำพโครงกำร
ประชมุเชิงปฏิบตัิกำร เร่ือง “กำร
จดัท ำแผนยทุธศำสตร์ ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://photo.cc.swu.ac.th/
Default.aspx?tabid=639
8&AlbumID=12524-
1638  

 File PDF 

2 มีกำรถำ่ยทอดแผนกลยทุธ์ระดบั
หนว่ยงำนไปสูท่กุสว่นงำนภำยใน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรชีแ้จงท ำ
ควำมเข้ำใจกบัผู้บริหำรสว่นงำน
ยอ่ยภำยใน ถึงวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ 
และเป้ำหมำยของกลยทุธ์  และผล
กำรด ำเนินงำนแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี ผำ่นท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

2. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้มีก ำหนด
ผู้ รับผิดชอบแตล่ะโครงกำร เพื่อ  
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี 

1.1.1.2 (1) รำยงำนประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  และรำยงำน
ประชมุบคุลำกร 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as
p?count=103&doc_id=1
014&DOC_TYPE=19   

 File PDF 
1.1.1.2 (2) แผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุ
ภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=957
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=957
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=957
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.1%20(7)%20โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์%20สำนักคอมพิวเตอร์%20ปี%202555%20–%202559”.pdf
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1638
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1638
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1638
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1638
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.1%20(8)%20ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์%20สำนักคอมพิวเตอร์%20ปี%202555%20–%202559”.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.2%20(1)%20รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารและติดงานสำนักคอมพิวเตอร์และรายงานประชุมบุคลากร.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?count=26&doc_id=10
94&DOC_TYPE=21  

 File PDF 
3 มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยทุธ์

เป็นแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีครบ
ตำมพนัธกิจของหนว่ยงำน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์จดัประชมุ
บคุลำกร เพื่อให้บคุลำกรสรุปผล
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุ
ภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
ปีงบประมำณ 2554 ไตรมำส 4 
และจดัท ำแผนฯ ประจ ำปี 2555 
เมื่อวนัท่ี 1 กนัยำยน 2554  ณ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ โดยท ำกำร
เช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ส ำนกั
คอมพิวเตอร์และยทุธศำสตร์ 15 ปี 
ของมหำวิทยำลยั  

1.1.1.3 (1) รำยงำนกำรประชมุ
บคุลำกร ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เมื่อ
วนัท่ี  1 กนัยำยน 2554  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as
p?count=103&doc_id=1
014&DOC_TYPE=19  

 File PDF 

1.1.1.3 (2) ประมวลภำพกำรจดัท ำ
แผนฯ เมือ่วนัที่ 1 กนัยำยน 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://photo.cc.swu.ac.th/

Default.aspx?tabid=63
98&AlbumID=12524-
1903  

 File PDF 

1.1.1.3 (3) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพือ่
สนบัสนนุภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1102&DOC
_TYPE=19  

 File PDF 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.2%20(2)%20แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย%20ปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202554.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.3%20(1)%20รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารและติดงานสำนักคอมพิวเตอร์และรายงานประชุมบุคลากร.pdf
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1903
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1903
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1903
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1903
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.3%20(2)%20ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ%20เรื่อง%20“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์%20สำนักคอมพิวเตอร์%20ปี%202555%20–%202559”.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1102&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1102&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1102&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1102&DOC_TYPE=19
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.3%20(3)%20รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย%20ปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202554.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1.1.1.3 (4) แผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุ
ภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1103  

 File PDF 

4 มีตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ 
แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี และคำ่
เป้ำหมำยของแตล่ะตวับง่ชี ้เพื่อวดั
ควำม ส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยทุธ์และแผน 
ปฏิบตัิกำรประจ ำปี 

1. ในแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปีส ำนกั
คอมพิวเตอร์ได้มกีำรก ำหนดตวั
บง่ชีแ้ละคำ่เป้ำหมำยของแตล่ะตวั
บง่ชี ้เพื่อวดัควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี  โดยได้ก ำหนด
ผู้ รับผิดชอบในแตล่ะตวับง่ชี ้และ
ให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศำสตร์
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

1.1.1.4 (1) แผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุ
ภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?count=26&doc_id=
1094&DOC_TYPE=21  

 File PDF 

1.1.1.4 (2) แผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุ
ภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1103  

 File PDF 

5 มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิ
กำรประจ ำปีครบทกุพนัธกิจของ
หนว่ยงำน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรจดัท ำ
ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี เพื่อใช้
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรและ
สร้ำงควำมเช่ือมัน่วำ่ได้มีกำร

1.1.1.5 (1) ปฏิทินกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจ
ของมหำวิทยำลยั ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2554 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1103
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1103
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1103
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.3%20(4)%20แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย%20ปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202555.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=26&doc_id=1094&DOC_TYPE=21
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.4%20(1)%20แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย%20ปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202554.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1103
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1103
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1103
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.4%20(2)%20แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย%20ปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202555.pdf
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ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิงำนใน
เวลำทีเ่หมำะสม 
 

 
2. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปี และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรหนว่ยงำน
เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ 
พิจำรณำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
อปุสรรคในกำรด ำเนินกำรอยำ่ง
ตอ่เนื่อง เป็นรำยไตรมำส 

ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?tabid=4675  

 File PDF 
1.1.1.5 (2) เว็บเพจแผน
ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?tabid=4675  
 File PDF 

1.1.1.5 (3) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปี งบประมำณ 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?count=103&doc_id=1
014&DOC_TYPE=19  

 File PDF 
1.1.1.5 (4) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปี งบประมำณ 2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?count=0&doc_id=113
6&DOC_TYPE=19  

 File PDF 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.5%20(1)%20เว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.5%20(2)%20เว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.5%20(3)%20รายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

6 มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปี อยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
และรำยงำนผลตอ่ผู้บริหำรเพื่อ
พิจำรณำ 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรติดตำมผล
ด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี เป็นรำยไตรมำส และ
เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริหำรหนว่ยงำน เพื่อพิจำรณำ
ควำมก้ำวหน้ำและปรับปรุง
แผนปฏิบตัิงำนให้เหมำะสม 

1.1.1.6 (1) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปี งบประมำณ 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.
th/showdetail_general.a
sp?count=103&doc_id
=1014&DOC_TYPE=19    

 File PDF 

1.1.1.6 (2) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปี งบประมำณ 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.
th/showdetail_general.a
sp?count=0&doc_id=1
136&DOC_TYPE=19  

 File PDF 

7 มกีำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์อยำ่ง
น้อยปีละ1 ครัง้และรำยงำนผลตอ่
ผู้บริหำรและคณะกรรม กำรบริหำร
หนว่ยงำนเพื่อพจิำรณำ 

1. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยทุธศำสตร์ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ โดยกำรเปรียบเทียบ
ผลของตวับง่ชีก้ำรด ำเนิน งำนตำม
แผนกลยทุธ์กบัคำ่เป้ำหมำยเป็น

1.1.1.7 (1) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.6%20(1)%20รายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ประจ ำ  และน ำผลกำรประเมิน
เสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริหำรหนว่ยงำนพิจำรณำ 

คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.
th/showdetail_general.a
sp?count=103&doc_id
=1014&DOC_TYPE=19  

 File PDF 

1.1.1.7 (2) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.
th/showdetail_general.a
sp?count=0&doc_id=1
136&DOC_TYPE=19  

 File PDF 

8 มกีำรน ำผลกำรพิจำรณำ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรบริหำรหนว่ยงำนไป
ปรับปรุงแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มอบให้
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร์เป็น
ผู้ รับผิดชอบในกำรน ำข้อเสนอแนะ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ไปด ำเนินกำร และ
พิจำรณำจดัท ำแผนกำรปรับปรุง
แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีตำม
ข้อเสนอแนะ 

1.1.1.8 (1) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2554 
 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.7%20(1)%20รายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.
th/showdetail_general.a
sp?count=103&doc_id
=1014&DOC_TYPE=19  

 File PDF 

1.1.1.8 (2) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.
th/showdetail_general.a
sp?count=0&doc_id=1
136&DOC_TYPE=19  

 File PDF 

การประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

8  ข้อ 8  ข้อ 5  คะแนน  
 

  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=103&doc_id=1014&DOC_TYPE=19
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_1.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/1.1.1.8%20(1)%20รายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
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องคป์ระกอบที ่4 กำรวจัิย 

หลักการ 

หนว่ยงำนแตล่ะแหง่อำจมีจดุเน้นในเร่ืองกำรวิจยัที่แตกตำ่งกนัขึน้อยูก่บัสภำพแวดล้อมและควำมพร้อมของแต่
ละหนว่ยงำน อยำ่งไรก็ตำมทกุหนว่ยงำนจ ำเป็นต้องมีพนัธกิจนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของพนัธกิจหนว่ยงำนดงันัน้จงึต้องมีระบบ
และกลไกควบคมุให้สำมำรถด ำเนินกำรในพนัธกิจด้ำนนีอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและคณุภำพตำมจดุเน้นเฉพำะของแตล่ะ
หนว่ยงำนเพื่อให้ได้ผลงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ทีเ่กิดประโยชน์กำรวจิยัจะประสบควำมส ำเร็จและเกิดประโยชน์
จ ำเป็นต้องมีสว่นประกอบท่ีส ำคญั 3 ประกำรคือ (1)หนว่ยงำนต้องมีแผนกำรวิจยัมีระบบและกลไกตลอดจนมีกำร
สนบัสนนุทรัพยำกรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน (2) คณำจำรย์มีสว่นร่วมในกำรวิจยัอยำ่งเข้มแข็งโดยบรูณำกำร
งำนวจิยักบักำรจดักำรเรียนกำรสอนและพนัธกิจด้ำนอื่นๆของหนว่ยงำนและ1(3)1ผลงำนวิจยัมีคณุภำพมีประโยชน์สนอง
ยทุธศำสตร์ของชำติและมีกำรเผยแพร่อยำ่งกว้ำงขวำง 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอดุมศกึษำระยะยำว 15 ปีฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
2. มำตรฐำนกำรอดุมศึกษำพ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
3. มำตรฐำนสถำบนัอดุมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมินคณุภำพภำยนอกระดบัอดุมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคณุภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
5. นโยบำยและยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำติ (พ.ศ. 2551-2554) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวิจยัแหง่ชำติ 
6. แนวทำงปฏิบตัิจรรยำบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 2541 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแหง่ชำติ 
7. แผนยทุธศำสตร์กำรวจิยั มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2552-2555) 
8. คูม่ือบริหำรงำนวจิยั มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้ คอื 

ตวับง่ชี ้มศว  4.1.1 :  กำรพฒันำระบบและกลไกกำรสนบัสนนุกำรผลติงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อพฒันำ
สถำบนั 
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ตัวบ่งชี ้มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรือ 
                         งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบัน   

ชนิดตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

 หนว่ยงำนสำยสนบัสนนุเป็นหนว่ยงำนท่ีต้องมีกำรพฒันำกระบวนกำรในกำรปฏิบตัิงำน ที่ก่อให้เกิดประสทิธิภำพ
หรือสร้ำงแนวทำง หรือน ำเสนอแนวทำงในกำรพฒันำหน่วยงำนของตนเองและมหำวิทยำลยั ฉะนัน้จึงจ ำเป็นต้องมีกำร
บริหำรจดักำรงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคณุภำพ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกสง่เสริมสนบัสนนุ
ครบถ้วน เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ ทัง้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรจดัหำแหลง่ทนุวิจยัและกำรจดัสรรทุน
วิจัย กำรส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะแก่บุคลำกรเพื่อท ำวิจัย กำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล  
ทรัพยำกรกำรเงิน เคร่ืองมืออปุกรณ์ที่เก่ียวข้องตำ่ง ๆ ตลอดจนจดัระบบสร้ำงขวญัและก ำลงัใจอยำ่งเหมำะสม 

งำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้มำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำตำมกระบวนกำรระเบียบวิจัยที่เหมำะสม 
โดยมีเป้ำหมำยในกำรพฒันำกระบวนกำรในกำรท ำงำนของหนว่ยงำนหรือมหำวิทยำลยั 

งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำน (ไม่จ ำเป็นต้องวิจัย) ที่มีกำรศึกษำค้นคว้ำ สิ่งประดิษฐ์หรือนวตักรรมต่ำง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรท ำงำนในหน่วยงำนหรือมหำวิทยำลยั ทัง้นีส้ำมำรถนบัรวมถึงกำรคิดค้นวิธีกำรท ำงำนใหม่ที่แสดง
ถึงกำรพฒันำให้มีประสทิธิภำพสงูกวำ่วิธีกำรท ำงำนแบบเดิม 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่สง่เสริมกำรพฒันำหนว่ยงำน ที่สอดคล้องกบัภำรกิจ
ของหนว่ยงำน เพื่อให้เกิดกำรพฒันำกระบวนกำรในกำรท ำงำนหรือแนวทำงทีด่ีในกำรปฏิบตัิงำนภำยใน
หนว่ยงำนหรือมหำวิทยำลยั 

2. มีกำรจดัสรรทรัพยำกรแหลง่ค้นคว้ำตำ่งๆ เพื่อสนบัสนนุงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ของหนว่ยงำน 
3. มีผลงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์อยำ่งน้อย 1 โครงกำรตอ่ปีที่ประเมิน 
4. มีกำรน ำผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ของหนว่ยงำนไปใช้ประโยชน์ภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลยัโดย

มีหลกัฐำนกำรใช้ประโยชน์จริง 
5. มีกำรตดิตำมและตรวจสอบประเมินผลของกำรน ำผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์โดยกำร

เปรียบเทียบควำมแตกตำ่งก่อนท ำและหลงัท ำ 
6. มีกำรน ำผลประเมินมำพฒันำเพือ่ตอ่ยอดงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือหนว่ยงำนมีกำรสร้ำงงำนวิจยัหรือ

งำนสร้ำงสรรค์อยำ่งตอ่เนื่อง 

หมายเหตุ :  เกณฑ์ข้อ 4, 5 และ 6 เป็นผลงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่เสร็จสิน้ภำยในรอบ 3 ปี จนถึงปีกำรศกึษำ 
         ที่ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นหนว่ยงำนสนบัสนนุหนว่ยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลยัที่มีภำรกิจหลกัด้ำนกำรดแูล พฒันำ 
และจดัให้บริกำรระบบไอซีทีเพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลยัด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั และกำรบริหำร
มหำวิทยำลยั เป็นต้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพฒันำกระบวนกำรในกำรปฏิบตัิงำนที่จะท ำให้เกิดงำนที่มีประสิทธิภำพ ฉะนัน้
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจดักำรงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคณุภำพ ในกำรด ำ เนินงำนดงักลำ่ว ส ำนกัคอมพิวเตอร์
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยัขึน้ และได้มอบหมำยให้จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนสง่เสริมกำรท ำงำนด้ำนงำนวิจยั
และงำนสร้ำงสรรค์ เพื่อค้นหำองค์ควำมรู้ใหม่ สง่เสริมกำรท ำงำนวิจยัสถำบนัที่มุ่งพฒันำงำนในภำรกิจต่ำง ๆ ให้เกิดเป็น
นวตักรรมและกำรสร้ำงสรรค์งำนให้แก่งำนบริกำรและกำรบริหำรงำนด้ำนตำ่ง ๆ ของมหำวิทยำลยั  

ส ำหรับปีงบประมำณ  พ.ศ. 2555 ได้สง่เสริมและจดัสรรให้บคุลำกรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำงำนต่ำง ๆ ร่วมกนั 
พร้อมทัง้จดัสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนไว้อย่ำงเหมำะสม พร้อมทัง้จดักระบวนกำรสง่เสริมกำรด ำเนินงำน กำรจดั
ประชมุเพื่อร่วมกนัพฒันำงำนตำ่ง ๆ ให้บรรลเุป้ำหมำย ดงันี ้

1.  กลุม่งำนวิจยั 

 แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยั และคณะอนกุรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนวิจยั 
 จดักำรประชมุคณะกรรมกำรสง่เสริมงำนวจิยั และคณะอนกุรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนวิจยั 
 จดัท ำแผนกำรด ำเนินกำรวจิยัประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2555 
 จัดประชำสมัพนัธ์แหล่งเงินทุนวิจัย และกำรสมัมนำ อบรม ควำมรู้ด้ำนงำนวิจยัจำกทัง้ภำยใน

และภำยนอกมหำวิทยำลยั 
 คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยั จดัประชมุพิจำรณำกลัน่กรองข้อเสนอโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2555 จ ำนวน 4 โครงกำร 
 กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรของส ำนกัคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 กำรส ำรวจควำมต้องกำรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของ

บคุลำกรมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 กำรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนบริกำรบนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของผู้พกัอำศยัภำยใน

หอพกันิสติและหอพกับคุลำกร มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 กำรส ำรวจควำมต้องกำรบริกำรระบบสำรสนเทศเพื่องำนบริกำรกำรศึกษำมหำวิทยำลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์อนมุตัิจดัสรรงบประมำณเงินรำยได้ส ำหรับกำรวิจยั ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2555 

 คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยัจดัประชมุเพื่อติดตำมงำนวิจยัและประเมินผลกำรวิจยั 

2. กลุม่งำนนวตักรรมสร้ำงสรรค์ 

 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรพฒันำนวตักรรมและกำร
สร้ำงสรรค์ชิน้งำนต่ำงๆ 

 จัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลยั ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555 เพื่อสร้ำงสรรค์นวตักรรมงำนด้ำนไอซีทีเพื่อนำไปใช้ในกำรพฒันำสำนกัคอมพิวเตอร์ 
และมหำวิทยำลยั 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 จดัประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ให้กำรส่งเสริม และร่วมแก้ปัญหำกำรด ำเนินงำนเพื่อให้งำน

ต่ำง ๆ บรรลตุำมเป้ำหมำย ทัง้กำรประชุมในระดบัฝ่ำย ระดบัสำนกัคอมพิวเตอร์ และกำรประชุม
ระดบัมหำวิทยำลยั 

 มีผลงำนสร้ำงสรรค์ที่สำมำรถนำไปเผยแพร่ และติดตัง้ใช้งำนได้จ ำนวน 1 งำน  ได้แก ่
 ระบบบริกำรข้อมลู มศว (Infoservice) 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจยั
หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่สง่เสริมกำร
พัฒนำหน่วยงำน ที่สอดคล้อง
กบัภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรใน
กำรท ำงำนหรือแนวทำงที่ดีใน
กำรปฏิบตัิงำนภำยในหน่วยงำน
หรือมหำวิทยำลยั 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรแตง่ตัง้

คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยั

ในกำรท ำหน้ำที่ วำงแผน และ

ก ำกบัดแูลงำนวิจยัและงำน

สร้ำงสรรค์ของหนว่ยงำน 

2. คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยั 

มีกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน

วิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2555 

3. คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยัมี

กำรจดัประชมุเพื่อติดตำมและ

ตรวจสอบประเมินผลงำนวิจยั

และงำนสร้ำงสรรค์ 

 

4.1.1.1 (1.1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยั
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ที ่027/2553 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=649&DOC_ID=3
954&Offi=Officialdom&do
c_type=16 

 File.pdf 

4.1.1.1 (1.2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยั
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ที่ 026/2555 

 
 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/4.1.1.1(1.1)คณะกรรมการ2553.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
4. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรก ำหนด

แผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั

คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุ

ภำรกิจของมหำวิทยำลยั 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 โดยมี

กำรก ำหนดกิจกรรมเสริมสร้ำง

นกัวิจยัให้บรรลเุป้ำหมำยของ

งำนวจิยัไว้และมีกำรก ำหนดงำน

สร้ำงสรรค์ไว้ในแผนแผนปฏิบตัิ

รำชกำรประจ ำปี 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=1398&DOC_ID=
11760&Offi=Officialdom&
doc_type=16 

 File.pdf 

4.1.1.1 (2) แผนกำรด ำเนินงำน
วิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?
doc_id=1152 

 File.pdf 

4.1.1.1 (3.1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสริมกำร
วิจยั ส ำนกัคอมพวิเตอร์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?
doc_id=1153 

 File.pdf 

4.1.1.1 (3.2) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยัครัง้
ที่ 1/2555 
ดรูำยละเอยีด 

 File.pdf 

 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1398&DOC_ID=11760&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1398&DOC_ID=11760&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1398&DOC_ID=11760&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1398&DOC_ID=11760&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1398&DOC_ID=11760&Offi=Officialdom&doc_type=16
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/4.1.1.1(1.2)คณะกรรมการ2555.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1152
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1152
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1152
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/4.1.1.1(2)SWUCC_research2555proj.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/4.1.1.1(3.1)SWUCC_research2555rep.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่1/4.1.1.1(3.2)รายงานการประชุมกรรมการส่งเสริมการวิจัย1_2555.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
4.1.1.1 (4) แผนปฏิบตัิงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=17&DOC_ID=11
03&count=92&path=gen
eral&GDOC_ASSIGN=59
00 

2 มีกำรจดัสรรทรัพยำกรแหลง่
ค้นคว้ำตำ่งๆ เพื่อสนบัสนนุ
งำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
หนว่ยงำน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรจดัสรร
งบประมำณให้บคุลำกรในกำร
ท ำงำนวิจยั และสนบัสนนุแหลง่
ค้นคว้ำตำ่งๆ และสง่เสริมให้
ควำมรู้ด้ำนตำ่งๆ เพื่อให้
บคุลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้มำใช้ในกำรพฒันำงำนวจิยั 
และงำนสร้ำงสรรค์ทัง้ทำงตรง
และทำงอ้อม 

4.1.1.2 (1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสริมกำร
วิจยั ส ำนกัคอมพวิเตอร์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?
doc_id=1153 

 File.pdf 

4.1.1.2 (2) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ครัง้ที่ 8/2555 เมื่อ
วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2555   
ดรูำยละเอยีด 

 File.pdf 

4.1.1.2 (3) รำยงำนกำรพฒันำ
บคุลำกรปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://ccoffice.swu.ac.th/cc
document/personnel/semi
nar/2555/employee_devel
opment_2555.htm 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=17&DOC_ID=1103&count=92&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=17&DOC_ID=1103&count=92&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=17&DOC_ID=1103&count=92&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=17&DOC_ID=1103&count=92&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=17&DOC_ID=1103&count=92&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=17&DOC_ID=1103&count=92&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่2/4.1.1.2(1)SWUCC_research2555rep.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่2/4.1.1.2(2)emt9_255508_minute.pdf
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2555/employee_development_2555.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2555/employee_development_2555.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2555/employee_development_2555.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2555/employee_development_2555.htm
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

3 มีผลงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์
อยำ่งน้อย 1 โครงกำรตอ่ปีที่
ประเมิน 

1. ส ำหรับงำนสร้ำงสรรค์ของ
หนว่ยงำน  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้
คดัเลอืก “ระบบบริการข้อมูล 
มศว (Infoservice)” เป็นงำน
สร้ำงสรรค์ของหนว่ยงำน โดยได้
บรรจไุว้ในแผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุ
ภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ที่ผำ่น
กำรอนมุตัจิำกที่ประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 14/2554 
เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2554 
 

 

4.1.1.3 (1)  ระบบบริกำรข้อมลู 
มศว  (Infoservice) 

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

รำยงำนบทสรุปผลงำนสร้ำงสรรค์ 
ดรูำยละเอยีด 

 File.pdf 

4.1.1.3 (2) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสริมกำร
วิจยั ส ำนกัคอมพวิเตอร์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?
doc_id=1153 

 File.pdf 

4.1.1.3 (3) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 14/2554 เมือ่
วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2554 

วำระท่ี  3 เร่ืองสบืเนื่อง หวัข้อ 3.1  
แผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจ
ของมหำวิทยำลยั ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555  
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/c
onclusion_file/emt9_2554
14_minute.pdf 

 

http://infoservice.swu.ac.th/
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่3/4.1.1.3(1)งานสร้างสรรค์%20InfoService%202554.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่3/4.1.1.3(2)SWUCC_research2555rep.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255414_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255414_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255414_minute.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

4 มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ของหน่วยงำนไปใช้
ประโยชน์ภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลยัโดยมีหลกัฐำนกำร
ใช้ประโยชน์จริง 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้เปิดตวั
ระบบบริกำรข้อมลู มศว 
(Infoservice)  โดยผู้สนใจทัว่ไป
สำมำรถเข้ำดขู้อมลูรำยงำนตำ่ง ๆ 
ผำ่นเว็บไซต์ได้ รวมทัง้ได้มีกำร
ติดตัง้กำรใช้งำนระบบให้กบั
หนว่ยงำนน ำร่อง ได้แก ่
  - ฝ่ำยประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 
  - กองแผนงำน 

2. หนว่ยงำนสว่นกลำงของ
มหำวิทยำลยัได้ใช้ระบบในกำร
รำยงำนข้อมลูสว่นกลำงด้ำนงำน
ประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 

3. มีกำรจดัอบรมเพื่อเป็นกำร
เผยแพร่ควำมรู้และกำรรณรงค์
กำรใช้งำนให้กบัหนว่ยงำน
ภำยนอก ในโครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ด้ำนไอซีทีส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

4.1.1.4 (1.1) ระบบบริกำรข้อมลู 
มศว  (Infoservice) URL : 
http://infoservice.swu.ac.th/ 
รำยงำนบทสรุปผลงำนสร้ำงสรรค์ 
ดรูำยละเอยีด 
 File.pdf 

4.1.1.4 (1.2 ) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสริมกำร
วิจยั ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?
doc_id=1153 

 File.pdf 
4.1.1.4 (2) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรหนว่ยงำนสว่นกลำง
เก่ียวกบัข้อมลูด้ำนงำนประกนั
คณุภำพกำรศกึษำ ปีกำรศกึษำ 
พ.ศ. 2554 ครัง้ที่ 1/2554 
วำระท่ี 4 เร่ืองพิจำรณำ 4.1 
แผนกำรรำยงำนข้อมลูสว่นกลำง
ด้ำนงำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 
ดรูำยละเอยีด 
 File.pdf 

4.1.1.4 (3) โครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ด้ำนไอซีทีส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 หลกัสตูร ระบบคลงัข้อมลู
สำรสนเทศ มศว ขัน้สงู
โครงกำรบริกำรวชิำกำรเพื่อ
กำรพฒันำสมรรถนะด้ำน 
ไอซีที ครัง้ที่ 9 

 
 

http://infoservice.swu.ac.th/
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่4/4.1.1.4(1.1)งานสร้างสรรค์%20InfoService%202554.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่4/4.1.1.4(1.2)SWUCC_research2555rep.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่4/4.1.1.4(2)รายงานการประชุมครั้งที่%201_QA.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?
doc_id=1001 

 หลกัสตูร ระบบคลงัข้อมลู
สำรสนเทศ มศว ขัน้สงู 
โครงกำรบริกำรวชิำกำรเพื่อ
กำรพฒันำสมรรถนะด้ำน 
ไอซีที ครัง้ที่ 10 

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

showdetail_general.asp?
doc_id=1095 

 แนะน ำระบบสำรสนเทศ มศว 
(MIS Overview) และ
หลกัสตูร ระบบคลงัข้อมลู
สำรสนเทศ มศว ขัน้สงู
โครงกำรบริกำรวชิำกำรเพื่อ
กำรพฒันำสมรรถนะด้ำน 
ไอซีที ครัง้ที่ 11 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?c
ount=41&doc_id=1116&
DOC_TYPE=17 

4.1.1.4 (4) เอกสำรกำรขอตดิตัง้
ระบบ Infoservices ตำมหนว่ยงำน 

 กองแผนงำน 
 ฝ่ำยประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำ 
5 มีกำรตดิตำมและตรวจสอบ

ประเมินผลของกำรน ำผลงำนวจิยั
หรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์
โดยกำรเปรียบเทียบควำมแตกตำ่ง
ก่อนท ำและหลงัท ำ 

1. ทีมผู้สร้ำงสรรค์ระบบบริกำร
ข้อมลู มศว (Infoservice) จดัให้มี
กำรประชมุเพื่อหำรือผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นระยะ เพื่อให้เกิด
กำรน ำนวตักรรมไปใช้อยำ่งเป็น
รูปธรรม มีกำรปรับปรุงด้ำน 

4.1.1.5 (1) รำยงำนบทสรุปผลงำน
สร้ำงสรรค์ ระบบบริกำรข้อมลู มศว 
(Infoservice) 
ดรูำยละเอยีด 
 File.pdf  

 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1001
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1001
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1001
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1095
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1095
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1095
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=41&doc_id=1116&DOC_TYPE=17
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=41&doc_id=1116&DOC_TYPE=17
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=41&doc_id=1116&DOC_TYPE=17
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=41&doc_id=1116&DOC_TYPE=17
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่4/4.1.1.4(4.1)plan.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่4/4.1.1.4(4.2)qa.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่4/4.1.1.4(4.2)qa.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่5/4.1.1.5(1)งานสร้างสรรค์%20InfoService%202554.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
Hardware และ Software 
เพื่อให้ระบบมีประสทิธิภำพใน
กำรใช้งำนเพิ่มขึน้ 

 

4.1.1.5 (2) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสริมกำร
วิจยั ส ำนกัคอมพวิเตอร์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?
doc_id=1153 

 File.pdf 

4.1.1.5 (3) รำยงำนกำรประชมุ
คณะท ำงำนคลงัข้อมลูมหำวทิยำลยั 

ดรูำยละเอยีด 
 รำยงำนกำรประชมุครัง้

ที่ 9/2554 
 รำยงำนกำรประชมุครัง้

ที่ 10/2554 
 รำยงำนกำรประชมุครัง้

ที่ 12/2554 
6 มีกำรน ำผลประเมินมำพฒันำ

เพื่อตอ่ยอดงำนวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรค์หรือหนว่ยงำนมกีำร
สร้ำงงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์
อยำ่งตอ่เนื่อง 

ทีมผู้สร้ำงสรรค์ระบบบริกำรข้อมลู 

มศว (Infoservice) จดัให้มีกำรประชมุ

เพื่อหำรือผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ 
เพื่อขยำยผลกำรด ำเนินงำนสู่
หนว่ยงำนต้นแบบ และเกิดกำร
ท ำงำนไปกบัระบบงำนประกนั
คณุภำพของหนว่ยงำน  โดยให้เกิด
กำรน ำข้อมลูและสถิติจำกระบบไปใช้
ตำมรูปแบบใหม ่

4.1.1.6 (1) รำยงำนบทสรุปผลงำน
สร้ำงสรรค์ ระบบบริกำรข้อมลู มศว 

(Infoservice) 

ดรูำยละเอยีด 

 File.pdf 

4.1.1.6 (2) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสริมกำร
วิจยั ส ำนกัคอมพวิเตอร์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?
doc_id=1153 

 File.pdf 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่5/4.1.1.5(2)SWUCC_research2555rep.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่5/DW_9_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่5/DW_9_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่5/DW_10_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่5/DW_10_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่5/DW_12_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่5/DW_12_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่6/4.1.1.6(1)งานสร้างสรรค์%20InfoService%202554.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1153
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่6/4.1.1.6(2)SWUCC_research2555rep.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

4.1.1.6 (3) รำยงำนกำรประชมุ
คณะท ำงำนคลงัข้อมลูมหำวทิยำลยั 

ดรูำยละเอยีด 
 รำยงำนกำรประชมุครัง้

ที่ 9/2554 
 รำยงำนกำรประชมุครัง้

ที่ 10/2554 
 รำยงำนกำรประชมุครัง้

ที่ 12/2554 
 

การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

5  ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน  
 
  

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่6/DW_9_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่6/DW_9_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่6/DW_10_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่6/DW_10_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่6/DW_12_54.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_4.1.1/เกณฑ์ข้อที่6/DW_12_54.pdf
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องคป์ระกอบที ่5 กำรบรกิำรวชิำกำรแกส่งัคม 

หลักการ 

 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลกัของหน่วยงำนอุดมศึกษำ หน่วยงำนพึงให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่ชมุชน สงัคม และประเทศชำติ ในรูปแบบตำ่งๆ ตำมควำมถนดัและในด้ำนท่ีหนว่ยงำนมีควำมเช่ียวชำญ กำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปลำ่โดยไมค่ิดคำ่ใช้จ่ำยหรืออำจคิดคำ่ใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม โดยให้บริกำรทัง้หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน หนว่ยงำนอิสระ หนว่ยงำนสำธำรณะชมุชน และสงัคมโดยกว้ำง รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมี
ควำมหลำกหลำย เช่น กำรอนญุำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของหน่วยงำน เป็นแหลง่อ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำ 
ให้กำรอบรม จดัประชมุหรือสมัมนำวิชำกำร ท ำงำนวิจยัเพื่อตอบค ำถำมต่ำง ๆ หรือเพื่อชีแ้นะสงัคม กำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรนอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ให้สงัคมแล้ว หน่วยงำนยงัได้รับประโยชน์ในด้ำนต่ำง  ๆ คือ เพิ่มพูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์อนัจะน ำมำสูก่ำรพฒันำหลกัสตูรและกำรบริกำร มีกำรบรูณำกำรเพื่อใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจดักำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจยั พฒันำต ำแหนง่ทำงวิชำกำรของอำจำรย์ สร้ำงเครือขำ่ยกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นแหลง่งำนของ
นิสติและเป็นกำรสร้ำงรำยได้ของหนว่ยงำนจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอดุมศกึษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรอดุมศกึษำ 

2. มำตรฐำนกำรอดุมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
3. มำตรฐำนสถำบนัอดุมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมินคณุภำพภำยนอกระดบัอดุมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคณุภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
5. พระรำชบญัญตัมิหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ และพระรำชบญัญตัิของหนว่ยงำน (ถ้ำม)ี 
6. ปรัชญำ และปณิธำนของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ และของหนว่ยงำน 
7. แผนยทุธศำสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
8. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 3 ตวับ่งชี ้คอื 

1. มศว  5.1.1   กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม 
2. สกอ. 5.2    กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม 
3. สมศ. ๙      ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชนหรือองค์กรภำยนอก 
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ตัวบ่งชี ้มศว 5.1.1  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

ชนิดของตวับ่งชี ้:  กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคมเป็นภำรกิจหลกัอย่ำงหนึ่งของสถำบนัอุดมศึกษำ ที่พึงก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนกำรบริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนเพื่อเป็นกลไกในกำรขบัเคลื่อนระบบ
ดงักลำ่ว  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
2. มีกำรบรูณำกำรงำนบริกำรทำงวชิำกำรแก่สงัคมกบักำรวิจยั 
3. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบรูณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคมกบักำรวจิยั 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบรูณำกำรงำนบริกำรทำงวชิำกำรแก่สงัคมกบักำรวิจยั 
5. มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมำตอ่ยอดสูบ่ทควำมวิชำกำร 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ไอซีทีและกำรศึกษำไซเบอร์ มหำวิทยำลยั  ได้มอบหมำยให้
ส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดแูลตวับ่งชีท้ี่ 5.1.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรแก่สงัคม โครงกำร Cyber Education Center 
ด ำเนินงำนภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลยั ที่ก ำหนดยทุธศำสตร์ในกำรพฒันำกำรรู้
เทคโนโลยี (IT Literacy) และ กำรรู้สำรสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต บคุลำกร และประชำชน จึงได้ก ำหนด
ยทุธศำสตร์เพื่อกำรด ำเนินงำนไว้ ดงันี ้

1. ท ำควำมร่วมมือกบัหนว่ยงำนภำยนอกในกำรพฒันำกำรศกึษำไซเบอร์ของประเทศ 
2. ศกึษำวจิยัแนวปฏิบตัิที่ดี ถำ่ยทอดควำมรู้และยกระดบัชมุชนด้ำนกำรพฒันำนวตักรรมเทคโนโลยีและ

ผลติภณัฑ์ชมุชน 
3. สง่เสริมพฒันำบคุลำกรทำงกำรศกึษำและประชำชนทัว่ไปให้เป็นผู้ รู้เทคโนโลยีและรู้สำรสนเทศ 
4. สง่เสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรเรียนรู้และแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวติบนระบบไซเบอร์ 



 
55 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงอิงจำกคู่มือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 และส ำนกั
คอมพิวเตอร์ได้มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด  กำรบูรณำกำร
งำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคมกับกำรวิจัย กำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร  กำรน ำ
ผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคมกับกำรวิจัย  กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์
จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมำต่อยอดสู่บทควำมวิชำกำร เพื่อให้ส ำนกัคอมพิวเตอร์สำมำรถสนบัสนุนกำรกำรเรียน
กำรสอน ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพตอ่ไป 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สงัคม และด ำเนินกำร
ตำมระบบที่ก ำหนด 

1. มีกำรก ำหนดนโยบำย 
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์ ทิศทำงและ
กำรจดัท ำแผนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรโดยน ำผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรของชมุชน มำ
ประกอบกำรพิจำรณำและมีกำร
วำงแนวทำง ขัน้ตอน หลกัเกณฑ์ 
และระเบียบของกำรให้บริกำร
ทำงวชิำกำรแก่สงัคม มีกำร
จดัหำงบประมำณสนบัสนนุด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 

2. มีนโยบำยสง่เสริม สนบัสนนุและ
จงูใจให้อำจำรย์ บคุลำกรมีควำม
พร้อมทัง้ในด้ำนควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ และจิตแหง่กำรบริกำร 
(service mind) ในกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่หนว่ยงำนทัง้ภำยใน
และภำยนอกหนว่ยงำนอยำ่ง
เป็นรูปธรรม 

3. มีระบบกำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สงัคมสอดคล้องกบัวงจร
คณุภำพ (PDCA) 

5.1.1.1 (1) ยทุธศำสตร์ โครงกำร 
Cyber Education Center (บก.12) 
ดรูำยละเอยีด 

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

5.1.1.1 (2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชมุชน 
ดรูำยละเอยีด 

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

5.1.1.1 (3) แผนกำรด ำเนินงำน
และงบประมำณจำก บก.12
กำรศกึษำ 2555  
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/u

ploads/emt382_255501_1
6875.pdf 

5.1.1.1 (4) กำรก ำหนดดชันีชีว้ดั
โครงกำร Cyber Education 
Center (บก.12). 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/u

ploads/emt382_255501_1
6878.pdf 

http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16875.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16875.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16875.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16878.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16878.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16878.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255501_1
6879.pdf 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255501_1
6880.pdf 

5.1.1.1 (7) รำยงำนกำรประชมุ  บก. 
ดรูำยละเอยีด  

 http://emeeting.swu.ac.th
/main_topic.asp?topic_i
d=35338  

 File PDF 

5.1.1.1 (8) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน         
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/
main_topic.asp?topic_id
=35336 

 File PDF 

5.1.1.1 (9) ผลกำรประเมินควำม
พงึพอใจโครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้
ทกัษะไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์ ส ำหรับผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดันครนำยก" ด้ำนจิตแหง่กำร
บริกำร (service mind)  
ดรูำยละเอยีด 

 http://esurvey.swu.ac.th/ph
pframework/swu/qnr/repo
rt/rptqnr001.php?qnr_cd=
QNR59005518&web_syst
em_id=1 

 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16879.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16879.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16879.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16880.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16880.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16880.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35338
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35338
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35338
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_1/5.1.1.1(7)รายงานการประชุมบก).pdf
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35336
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35336
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35336
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_1/5.1.1.1(8)รายงานผลการดำเนินงาน.pdf
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
5.1.1.1(10) ผลกำรด ำเนินกำร
เอกสำรโครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนไอซีทีแก่ชมุชน 
(1 มหำวิทยำลยั 1 จงัหวดั) 
โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 
เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว" 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/m
ain_topic.asp?topic_id=3
5336  

 File PDF 

5.1.1.1 (11) ผลกำรด ำเนินกำร
เอกสำรโครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนไอซีทีแก่ชมุชน  

(1 มหำวิทยำลยั 1 จงัหวดั) 

โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 
เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดันครนำยก" 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/qa/2555/swu/5.1.1
_5.pdf  

 File PDF 

2 มีกำรบรูณำกำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สงัคมกบักำรวจิยั 

1. กำรน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์จำก
กำรให้บริกำรทำงวชิำกำรแก่
สงัคมไปตอ่ยอดสูก่ำร 

พฒันำองค์ควำมรู้ใหมผ่ำ่น
กระบวนกำรวิจยั หรือกำรสร้ำง
นวตักรรม หรืองำนสร้ำงสรรค์ 

มีกำรก ำหนดตวับง่ชีใ้นกำร

5.1.1.2 (1) เอกสำรโครงกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนไอซีทีแก่
ชมุชน (1 มหำวิทยำลยั 1 จงัหวดั) 

โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 
เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว" 
(หน้ำ 11) 

http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35336
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35336
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35336
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_1/5.1.1.1(10).pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/swu/5.1.1_5.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/swu/5.1.1_5.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/swu/5.1.1_5.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_1/5.1.1.1(11).pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบรู
ณำกำรกำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่
สงัคมกบักำรวจิยั มีกำรด ำเนินกำร
แนวทำงหรือแผนกำรบรูณำกำรที่
ก ำหนด และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตอ่ 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรโครงกำร 
Cyber Education Center เพื่อ
พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ  

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?d
oc_id=1110 

 File PDF 

5.1.1.2 (2) โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้
ทกัษะไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดันครนำยก"  (หน้ำ 8) 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?d
oc_id=1127 

 File  PDF 

อ้ำงองิ 3 บท 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/qa/2555/swu/5.1.1
_5.pdf  

 File  PDF  
5.1.1.2 (3) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนไอซีทีแก่
ชมุชน (1 มหำวิทยำลยั 1 จงัหวดั) 

โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 
เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดันครนำยก" 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255505_1
8316.pdf 

 File PDF 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1110
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1110
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1110
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_2/5.1.1.2(1)page11.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1127
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1127
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1127
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_2/5.1.1.2(2)page8.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/swu/5.1.1_5.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/swu/5.1.1_5.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/swu/5.1.1_5.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_2/5.1.1.2(3).pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255505_18316.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255505_18316.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255505_18316.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_2/5.1.1.2(3).pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

3 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
กำรบรูณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร 

1. มีระบบกำรประเมินควำมส ำเร็จ
ของกำรบรูณำกำรตำมตวับง่ชีใ้น
กำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
กำรบรูณำกำรตำมที่หนว่ยงำน
ก ำหนด โดยเปรียบเทยีบกบัคำ่
เป้ำหมำย มกีำรประเมิน
ควำมส ำเร็จในกำรน ำควำมรู้ด้ำน
ไอซีทีไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
มีกำรรำยงำนผลตอ่
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ คณะกรรมกำร
โครงกำร Cyber Education 
Center พิจำรณำ เพื่อให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

 

 

5.1.1.3 (1) ตวัชีว้ดัโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่ชมุชน (Cyber 
Education Center บก.12) 

โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 
เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว" 
(หน้ำ 10) 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?d
oc_id=1110 

5.1.1.3 (2) โครงกำรเพิม่พนูควำมรู้
ทกัษะไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดั
นครนำยก" (หน้ำ 9) 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?d
oc_id=1127 

4 มีกำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบรูณำกำรงำน
บริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคมกบั
กำรวจิยั 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรน ำผล
กำรประเมิน ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำโครงกำร Cyber 
Education Center (บก.12) ไป
ใช้ในกำรพฒันำแผนกำรบรูณำ
กำร พฒันำกระบวนกำรบรูณำ
กำร และผลสมัฤทธ์ิอยำ่งเป็น
รูปธรรม 

5.1.1.4 (1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนไอซีทีแก่ชมุชน 
 (1 มหำวิทยำลยั 1 จงัหวดั ปี 2554)  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?d
oc_id=1015 

 File PDF 
5.1.1.4 (2) โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้
ทกัษะไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดัสระแก้ว" (หน้ำ 10) 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1110
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1110
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1110
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1127
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1127
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1127
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1015
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1015
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1015
file:///C:/Users/user/Desktop/SAR2554/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_4/5.1.1.4(2)page10.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

5.1.1.4 (3) รำยงำนโครงกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนไอซีที
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพนูทกัษะไอซีที
เร่ืองกำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชนนครนำยก ปี 
2554 (หน้ำ 18 - 19)  
ดรูำยละเอยีด 
 File  PDF 

5.1.1.4 (4) รำยงำนโครงกำร
เพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง 
“กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดันครนำยก" 
(หน้ำ 3 )  
ดรูำยละเอยีด 
   

5.1.1.4 (5) รำยงำนโครงกำร
เพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง 
“กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/

main_topic.asp?topic_id
=36126 

 File PDF 

5 มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์
จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมำ
ตอ่ยอดสูบ่ทควำมวิชำกำร 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ตีพิมพ์
บทควำมทำงวชิำกำรท่ีน ำเสนอ
ควำมรู้และประสบกำรณ์จำก
กำรให้บริกำรทำงวชิำกำร โดย
เน้นท่ีองค์ควำมรู้เชิงวิชำกำร  

5.1.1.5 (1) บทควำมทำงวชิำกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ไอซีทีแก่ชมุชน (1 มหำวิทยำลยั 1 
จงัหวดั)  เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดัสระแก้ว”   

 
 
 
 

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_4/5.1.1.4(2)page10.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_4/5.1.1.4(3)page18-19.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_4/5.1.1.4(4)page3.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=36126
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=36126
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=36126
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_4/5.1.1.4(5).pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/qa/2555/5_2/Jour
nal_cybereducation_Tala
dOnline_Sakaeo_v3.pdf 

 File  PDF 
5.1.1.5 (2) บทควำมทำงวชิำกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ไอซีทีแก่ชมุชน ( 1 มหำวิทยำลยั 1 
จงัหวดั)  เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดันครนำยก” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/qa/2555/5_2/Jour
nal_cybereducation_Tala
dOnline_Nakhonyanok_v
3.pdf   

 File PDF 
5.1.1.5 (3) รำยงำน 3 บท 
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ไอซีทีแก่ชมุชน ( 1 มหำวิทยำลยั  
1 จงัหวดั) เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดันครนำยก” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/

Portals/122/qa/2555/sw
u/5.1.1_5.pdf  

 File : PDF 
 

การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน  

  

http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Sakaeo_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Sakaeo_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Sakaeo_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Sakaeo_v3.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_5/5.1.1.5(1).pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_5/5.1.1.5(2).pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/swu/5.1.1_5.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/swu/5.1.1_5.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/swu/5.1.1_5.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.1.1/เกณฑ์ข้อที่_5/5.1.1.5(3).pdf
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ตัวบ่งชี ้ สกอ. 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม  

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในลกัษณะห่วงโซ่คุณภำพที่สนองควำมต้องกำรและเป็นที่พึ่งของ
ชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนวิชำชีพ สังคมได้อย่ำงมีคุณภำพตำมศักยภำพและควำมพร้อมตำมจุดเน้นของ
หนว่ยงำน พิจำรณำได้จำก 1(1)1 ประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร1(2)1กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบั
หน่วยงำนภำยนอก และ 1(3)1 ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่ควำมรู้นัน้ทัง้ภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลยั 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชมุชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหนว่ยงำนวิชำชีพเพื่อประกอบกำร
ก ำหนดทิศทำงและกำรจดัท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจดุเน้นของหนว่ยงำน 

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวชิำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชน หรือภำคเอกชน 
หรือภำครัฐ หรือหนว่ยงำนวิชำชีพ 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรตอ่สงัคม 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพฒันำระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริกำรทำงวิชำกำร 
5. มีกำรพฒันำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถำ่ยทอดควำมรู้สูบ่คุลำกรภำยในมหำวทิยำลยั 

และเผยแพร่สูส่ำธำรณชน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรควบคมุ ตรวจสอบ ประเมิน และพฒันำกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดบัคณุภำพตำมมำตรฐำนที่มหำวิทยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงอิง
จำกคูม่ือกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 และส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรวดัผลส ำเร็จของ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพต่อฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลยั และได้น ำรำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำที่ผำ่นมำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
เป็นข้อมลูในกำรปรับปรุงและใช้ในกำรประเมินในปีต่อไป ซึ่งกำรประกนัคณุภำพนัน้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบตัิงำน
ของฝ่ำยต่ำงๆภำยในส ำนกัคอมพิวเตอร์ และได้มีกำรจดัตัง้คณะอนกุรรมกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง โดยได้มี
ตวัแทนของแต่ละฝ่ำยเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรและผู้ ให้ข้อมูล และได้มีกำรชีแ้จงข้อมูลเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศกึษำแก่บคุลำกรทกุคนเพื่อให้บคุลำกรได้เข้ำใจถึงกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ เพื่อให้ส ำนกัคอมพิวเตอร์สำมำรถ
สนบัสนนุกำรกำรเรียนกำรสอน ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพตอ่ไป 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ชมุชน หรือภำครัฐ หรือ
ภำคเอกชน หรือหนว่ยงำน
วิชำชีพ เพื่อประกอบกำรก ำหนด
ทิศทำงและกำรจดัท ำแผนกำร
บริกำรทำงวิชำกำรตำมจดุเน้น
ของหนว่ยงำน 

 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรของชมุชน
และภำครัฐ เพื่อประกอบกำร
ก ำหนดทิศทำงและกำรจดัท ำ
แผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำม
จดุเน้นและควำมเช่ียวชำญของ
หนว่ยงำน 

5.2.1(1) กำรส ำรวจควำมต้องกำร
ของชมุชนในระดบัมหำวิทยำลยั 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255501_1
6871.pdf 

5.2.1(2) ยทุธศำสตร์ กรมกำร
พฒันำชมุชน (2555 - 2559) 
ดรูำยละเอยีด 

 http://www.cdd.go.th/downl
oad/540914_SCDD.pdf 

5.2.1(3) แบบส ำรวจควำมต้องกำร
ชมุชน 

 แบบสมัภำษณ์โครงกำร
เพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะด้ำน 
ไอซีที “เร่ืองกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน
จงัหวดัสระแก้ว” 

 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16871.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16871.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255501_16871.pdf
http://www.cdd.go.th/download/540914_SCDD.pdf
http://www.cdd.go.th/download/540914_SCDD.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/qa/2555/5_2/interv
iew_sakaeo.pdf 

5.2.1(4) แบบสมัภำษณ์โครงกำร
เพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะด้ำนไอซีที 
“เร่ืองกำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชนจงัหวดันครนำยก” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255504_1
7909.pdf 

5.2.1(5) สรุปแบบสมัภำษณ์
โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะด้ำน
ไอซีที “เร่ืองกำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดั
นครนำยก” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255504_1
7909.pdf 

 5.2.1(6) โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมเพือ่บรูณำกำรกำร
พฒันำควำมเข้มแขง็ให้
ชมุชนผำ่นระบบไซเบอร์ 

ดรูำยละเอยีด 

 โครงกำรจดัหำสือ่และ
ประชำสมัพนัธ์ สือ่กำร
เรียนรู้ตลอดชีวติส ำหรับ
ชมุชนในจงัหวดัสระแก้ว 
ระยะที่ 1 

http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/interview_sakaeo.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/interview_sakaeo.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/interview_sakaeo.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17909.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17909.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17909.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17909.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17909.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17909.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(6).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(6).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(6).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(6).pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1099
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1099
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1099
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1099
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1099
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

5.2. 1 (7) โ ค ร ง ก ำ ร เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง
สมรรถณะด้ำนไอซีทีแก่ชุมชน (1 
มหำวิทยำลัย  1 จังหวัด )  ทัง้  2 
กิจกรรม  

ดรูำยละเอียด 

 โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะ
ไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชมุชนสระแก้ว” 

 โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะ
ไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชมุชนนครนำยก” 

2 มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำง
วิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชมุชนหรือภำคเอกชน หรือ
ภำครัฐ หรือหนว่ยงำนวิชำชีพ 

 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้จดัประชมุ 
หำรือกบัหนว่ยงำนภำครัฐ 
พฒันำชมุชนจงัหวดันครนำยก 
และจงัหวดัสระแก้ว กลุม่
ผู้ประกอบกำรผลติภณัฑ์ชมุชน
จงัหวดันครนำยก และจงัหวดั
สระแก้ว เพื่อสร้ำงเครือขำ่ย
(Networking) กำรแลกเปลีย่น
เรียนรู้ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและ
จดัให้มีช่องทำงในกำรสือ่สำร 
และกำรเพิม่มลูคำ่ และช่องกำร
จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์  

5.2.1(1) รำยงำนสรุปกำรประชมุ
ระหวำ่งหนว่ยงำน โครงกำรเพิ่มพนู
ควำมรู้ทกัษะไอซีท ีเร่ือง “กำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน
จงัหวดัสระแก้ว” 

5.2.1(2) รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชมุ
โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 

เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชนจงัหวดัสระแก้ว” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Portal
s/122/qa/2555/5_2/5.2.2_1.
pdf 

5.2.1(3) รำยงำนกำรประชมุ
โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 

เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว” 

 

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(7).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(7).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(7).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(7).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(8).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(8).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(8).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_5.2/เกณฑ์ข้อที่_1/5.2.1(8).pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.2_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.2_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.2_1.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/qa/2555/5_2/5.2.2
_2.pdf 

5.2.1(4) วำระกำรประชมุโครงกำร
เพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 

เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/qa/2555/5_2/5.2.2
_3.pdf 

5.2.2 (5) โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้
ทกัษะไอซีทีเร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดันครนำยก : รำยงำนผล
กำรศกึษำควำมเป็นได้ร่วมกบั
ชมุชน  
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255504_1
7909.pdf 

5.2.2 (6) เอกสำรประชำสมัพนัธ์
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถณะด้ำน
ไอซีทีแก่ชมุชน (1 มหำวิทยำลยั  

1 จงัหวดั) ทัง้ 2 กิจกรรม  
ดรูำยละเอยีด 

 โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะ
ไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว” 

http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.2_2.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.2_2.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.2_2.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.2_3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.2_3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.2_3.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17909.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17909.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17909.pdf
https://www.dropbox.com/s/uucmukku73xrsgg/MarketOnline_Project_PR.pdf
https://www.dropbox.com/s/uucmukku73xrsgg/MarketOnline_Project_PR.pdf
https://www.dropbox.com/s/uucmukku73xrsgg/MarketOnline_Project_PR.pdf
https://www.dropbox.com/s/uucmukku73xrsgg/MarketOnline_Project_PR.pdf
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 โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะ
ไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชมุชนนครนำยก” 

5.2.2 (7) ใบสมคัรเข้ำร่วมกำร
อบรมโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ด้ำนไอซีทีแก่ชมุชน  (1 มหำวิทยำลยั  
1 จงัหวดั) ทัง้ 2 กิจกรรม  

ดรูำยละเอยีด 

 ใบสมคัร โครงกำรเพิม่พนู
ควำมรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง 
“กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชนจงัหวดั
นครนำยก” 

 ใบสมคัร โครงกำรเพิม่พนู
ควำมรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง 
“กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชนจงัหวดั
สระแก้ว” 

3 มีกำรประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรตอ่สงัคม 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้วิเครำะห์
และประเมินควำมต้องกำรของ
ชมุชน และวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน โดยจดัอบรมควำมรู้
และทกัษะด้ำนไอซีที   เพื่อให้
ชมุชนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 

5.2.3 (1) ผลกำรประเมินกำร
ให้บริกำรวิชำกำรและควำมรู้ที่
ได้รับน ำไปใช้ได้จริง 

 โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะ
ด้ำนไอซีที “เร่ืองกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดัสระแก้ว” 

ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255504_1
7935.pdf 

 

https://www.dropbox.com/s/tzd4mf8kwgnfxln/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf
https://www.dropbox.com/s/tzd4mf8kwgnfxln/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf
https://www.dropbox.com/s/tzd4mf8kwgnfxln/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf
https://www.dropbox.com/s/tzd4mf8kwgnfxln/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf
https://www.dropbox.com/s/icjqnv9tmrcwytf/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20dbdmart%20%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81.pdf
https://www.dropbox.com/s/icjqnv9tmrcwytf/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20dbdmart%20%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81.pdf
https://www.dropbox.com/s/icjqnv9tmrcwytf/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20dbdmart%20%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81.pdf
https://www.dropbox.com/s/icjqnv9tmrcwytf/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20dbdmart%20%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81.pdf
https://www.dropbox.com/s/icjqnv9tmrcwytf/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20dbdmart%20%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81.pdf
https://www.dropbox.com/s/gf7z6tl9uhhmjn8/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
https://www.dropbox.com/s/gf7z6tl9uhhmjn8/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
https://www.dropbox.com/s/gf7z6tl9uhhmjn8/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
https://www.dropbox.com/s/gf7z6tl9uhhmjn8/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
https://www.dropbox.com/s/gf7z6tl9uhhmjn8/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17935.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17935.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17935.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

5.2.3 (2) โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้
ทกัษะด้ำนไอซีที “เร่ืองกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดันครนำยก” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://esurvey.swu.ac.th/ph
pframework/swu/qnr/repo
rt/rptqnr001.php?qnr_cd=
QNR59005518&web_syst
em_id=1 

5.2.3 (3) โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้
ทกัษะด้ำนไอซีที เร่ือง “กำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดัสระแก้ว” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/qa/2555/5_2/Jour
nal_cybereducation_Tala
dOnline_Sakaeo_v3.pdf 

5.2.3 (4) โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้
ทกัษะด้ำนไอซีที เร่ือง “กำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดันครนำยก” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/qa/2555/5_2/Jour
nal_cybereducation_Tala
dOnline_Nakhonyanok_v
3.pdf 
 
 

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005518&web_system_id=1
https://www.dropbox.com/s/n1sonvnez4rs2ah/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
https://www.dropbox.com/s/n1sonvnez4rs2ah/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
https://www.dropbox.com/s/n1sonvnez4rs2ah/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
https://www.dropbox.com/s/n1sonvnez4rs2ah/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Sakaeo_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Sakaeo_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Sakaeo_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Sakaeo_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/Journal_cybereducation_TaladOnline_Nakhonyanok_v3.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

4 มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 
ไปพฒันำระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำร 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้น ำผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรประเมินมำ
วิเครำะห์ เพื่อปรับปรุงคณุภำพ
มำตรฐำนของกำรให้บริกำร 
ระบบและกลไกกำรให้บริกำร 
คำ่ใช้จำ่ยหรืองบประมำณ 
รวมถงึระยะเวลำในกำรให้บริกำร 

5.2.4. (1) โครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนไอซีที กิจกรรมที่ 1 
เพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง 
“กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดันครนำยก”  
ปี 2554 (หน้ำ 5,17-19) 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?d
oc_id=1015   

5.2.4.(2) ผลกำรสรุปแบบอปุนยั
กำรด ำเนินงำน ตำมวงจรกำร
บริหำรงำนคณุภำพเดมมงิ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/qa/2555/5_2/5.2.4
_1.pdf 

5 มีกำรพฒันำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรและ
ถ่ำยทอดควำมรู้สูบ่คุลำกรภำยใน
หนว่ยงำนและเผยแพร่สู่
สำธำรณชน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้รวบรวมสือ่
กำรเรียนรู้ตำ่งๆ รวมทัง้ จดัท ำ
ฐำนข้อมลูกำรบริกำรวิชำกำร 
และถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้
สูบ่คุลำกรภำยใน และสู่
สำธำรณชนผำ่นทำงเว็บไซต์ 

 

5.2.5 (1) มีกำรเผยแพร่ผลงำนสู่
เว็บไซต์ศนูย์บริกำรวชิำกำรแก่
ชมุชน 
ดรูำยละเอยีด 

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

5.2.5 (2) วิดีโอของหลกัสตูรใน 
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ไอซีที กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพนูควำมรู้
ทกัษะไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดันครนำยก” 
 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1015%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1015%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1015%20
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.4_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.4_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.4_1.pdf
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLC3924E9DC
2DA20B1&feature=plcp 

5.2.5(3) วิดีโอของหลกัสตูรใน 
โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที
เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://www.youtube.com/pl
aylist?list=PL9A0F83D733
511B27&feature=plcp 

การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน  

 

  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLC3924E9DC2DA20B1&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PLC3924E9DC2DA20B1&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PLC3924E9DC2DA20B1&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PL9A0F83D733511B27&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PL9A0F83D733511B27&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PL9A0F83D733511B27&feature=plcp
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ตัวบ่งชี ้ สมศ.9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก  

ชนิดของตวับ่งชี ้: ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

หนว่ยงำนด ำเนินกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม แล้วก่อให้เกิดโครงกำรที่มีผลต่อกำรพฒันำชุมชนและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน ในลกัษณะที่ชุมชนจดัขึน้หรือด ำเนินกำรขึน้ แล้วสง่ผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึน้  
แก่ชมุชนในด้ำนตำ่ง ๆ และท ำให้ชมุชนสำมำรถพึง่พำตนเองได้ตำมศกัยภำพของตน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคณุภำพ (PDCA) โดยกำรมีสว่นร่วมของชมุชนหรือองค์กร 
2. บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 80 
3. ชมุชนหรือองค์กรมีผู้น ำและสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอยำ่งตอ่เนื่อง 
4. ชมุชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพฒันำตนเองอยำ่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนโดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรม

ของชมุชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำงคณุคำ่ตอ่สงัคม หรือชมุชนหรือองค์กรมคีวำมเข้มแขง็ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

1. “ตอ่เนื่อง” หมำยถงึ มีกำรด ำเนินงำนตัง้แต ่2 ปีขึน้ไป 
2. “ยัง่ยืน” หมำยถึง มกีำรด ำเนินงำนตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 
3. “เข้มแขง็” หมำยถงึ สำมำรถพึง่พำตนเองได้ 
4. กรณีที่มหำวิทยำลยัได้รับกำรประเมินปี 2554 กิจกรรมเป็นกิจกรรใหม ่ส ำหรับเกณฑ์ตอ่เนื่อง ยัง่ยนื  

 และเข้มแขง็ ให้ใช้ 1 ปีได้โดยอนโุลม
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ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรควบคมุ ตรวจสอบ ประเมิน และพฒันำกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดบัคณุภำพตำมมำตรฐำนที่มหำวิทยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงอิง
จำกคูม่ือกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 และส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรวดัผลส ำเร็จของ
กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน และรำยงำนผลกำรประกนัคณุภำพตอ่ฝ่ำยประกนัคณุภำพของมหำวิทยำลยั และได้
น ำรำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำที่ผำ่นมำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นข้อมลูในกำรปรับปรุง
และใช้ในกำรประเมินในปีต่อไป ซึ่งกำรประกันคุณภำพนัน้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยต่ำง  ๆ ภำยใน
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ และได้มีกำรจดัตัง้คณะอนกุรรมกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง โดยได้มีตวัแทนของแต่ละฝ่ำย
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรและผู้ ให้ข้อมลู และได้มีกำรชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกบักำรประกันคณุภำพกำรศึกษำแก่บคุลำกรทกุคน
เพื่อให้บคุลำกรได้เข้ำใจถึงกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ เพื่อให้ส ำนกัคอมพิวเตอร์สำมำรถสนบัสนนุกำรกำรเรียนกำรสอน 
ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพตอ่ไป 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร
คณุภำพ (PDCA) โดยกำรมีสว่น
ร่วมของชมุชนหรือองค์กร 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้เข้ำร่วมกบั
ศนูย์บริกำรวิชำกำรแก่ชมุชน 
เพื่อประชมุ หำรือร่วมกบั
หนว่ยงำนภำครัฐ พฒันำชมุ
จงัหวดันครนำยก และจงัหวดั
สระแก้ว กลุม่ผู้ประกอบกำร
ผลติภณัฑ์ชมุชนจงัหวดั
นครนำยก และจงัหวดัสระแก้ว 
เพื่อส ำรวจควำมต้องกำรและ
วำงแผนกำรด ำเนินงำน มกีำร
ติดตำมและประเมินผล
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
ตำมตวับง่ชีท้ี่ก ำหนด  

 

9.1 (1) แผนกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/

main_topic.asp?topic_id
=35336  

 File PDF 

9.1 (2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรโครงกำรเพิม่พนู
ควำมรู้ทกัษะด้ำนไอซีที เร่ือง “กำร
ท ำตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?doc_id
=11781 

 File PDF 

9.1 (3) ค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำร
โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะด้ำน
ไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดั
นครนำยก” 

http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35336
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35336
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=35336
file:///D:/Back%20Up/D/papatsorn/Office/001_temp/SAR/54/Document/รายงานการประชุม%20(บก12)/รายงาน%201_2555.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11781
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11781
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11781
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_1/9.1(2)%20คำสั่ง%20สระแก้ว.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th
/showdetail.asp?doc_id=
11782 

 File PDF 

9.1 (4) รำยงำนกำรประชมุ
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ไอซีทีแก่ชมุชน ( 1 มหำวิทยำลยั 
1 จงัหวดั) 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255502_
17359.pdf 

 File PDF 

9.1 (5) รำยงำนกำรประชมุ
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ไอซีทีแก่ชมุชน (1 มหำวิทยำลยั 
1 จงัหวดั) 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255503_
17795.pdf 

 File PDF 

2 บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนไมต่ ่ำ
กวำ่ร้อยละ 80 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงหรือแผนกำรบรูณำ
กำรท่ีก ำหนด มีรำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินกำรท่ีบรรลตุำมตวั
บง่ชีท้ี่ก ำหนดในแผนกำรบริกำร
ทำงวชิำกำรแก่สงัคม 

9.2 (1) แผนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ไอซีทีแก่ชมุชน (1 มหำวิทยำลยั 
1 จงัหวดั) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/u

ploads/emt382_255504_
17941.pdf  

 File PDF 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11782
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11782
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11782
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_1/9.1(3)%20คำสั่ง%20นครนายก.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255502_17359.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255502_17359.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255502_17359.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_1/9.1(4)%20รายงานประชุม.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255503_17795.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255503_17795.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255503_17795.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_1/9.1(5)%20รายงานการประชุม.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17941.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17941.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17941.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_2/9.2%20(1)%20แผนการดำเนินงาน.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

9.2 (2) รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนไอซีทีแก่ชมุชน  
(1 มหำวิทยำลยั1 จงัหวดั) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/u

ploads/emt382_255504_
17941.pdf 

 File PDF 

9.2 (3) รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรรำยไตรมำส 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/qa/2555/qa9/9.3_
3.pdf 

 File PDF 

9.2 (4) รำยงำนตวัชีว้ดั  
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/qa/2555/qa9/9.3_
4.pdf 

 File PDF 

3 ชมุชนหรือองค์กรมีผู้น ำและ
สมำชิกทีม่ีกำรเรียนรู้และด ำเนิน
กิจกรรมอยำ่งตอ่เนื่อง 

 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้ด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรโดยจดัอบรมพืน้
ฐำนควำมรู้และทกัษะด้ำนไอซีที
ให้กลุม่ผู้น ำผลติภณัฑ์ชมุชน
จงัหวดันครนำยก และจงัหวดั
สระแก้ว มีกำรบนัทกึข้อมลูหรือ
จดัท ำฐำนข้อมลูกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม/โครงกำร พร้อมทัง้
สร้ำงกลไกที่มีกำรพฒันำตนเอง
อยำ่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน โดย
คงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของ
ชมุชนหรือองค์กร 

9.3 (1) รำยช่ือหนว่ยงำนภำครัฐ 
ที่ร่วมกนับรูณำกำร 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Por

tals/122/qa/2555/qa9/9.3
_1.pdf 

 File PDF 

9.3 (2) รำยช่ือผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำร 
OTOP จงัหวดัสระแก้ว 
 
 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17941.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17941.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt382_255504_17941.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_2/9.2(2)%20รายงานสรุปผล.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.3_3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.3_3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.3_3.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_2/9.2(3)%20รายงานสรุปผลรายไตรมาส.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.3_4.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.3_4.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.3_4.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_2/9.2(4)%20รายงานตัวชี้วัด.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.3_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.3_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.3_1.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_3/9.3(1)%20รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

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

/general/5900/pdf/11759
00201200052.pdf 

 File PDF 

   9.3 (3) รูปแบบโครงกำรเพิม่พนู
ควำมรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง “กำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว" 
ดรูำยละเอยีด 
 http://www.facebook.com/

pages/%E0%B8%95%E
0%B8%A5%E0%B8%B2
%E0%B8%94%E0%B8
%AD%E0%B8%AD%E0
%B8%99%E0%B9%84
%E0%B8%A5%E0%B8
%99%E0%B9%8C%E0
%B8%AA%E0%B8%A3
%E0%B8%B0%E0%B9
%81%E0%B8%81%E0
%B9%89%E0%B8%A7/
227973813960770 

 File PDF 
9.3(4) รูปแบบโครงกำรเพิม่พนู
ควำมรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง “กำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชมุชน จงัหวดันครนำยก” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://www.facebook.com/

pages/%E0%B8%81%E
0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%97%E0%B8

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201200052.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201200052.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201200052.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_3/9.3(2)รายชื่อผู้ผลิตผู้ประกอบการ%20OTOP%20.pdf
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/227973813960770
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_3/9.3(3)รูปแบบโครงการ%20สระแก้ว.txt
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/184875094881812
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/184875094881812
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/184875094881812
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/184875094881812
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
%B3%E0%B8%95%E0
%B8%A5%E0%B8%B2
%E0%B8%94%E0%B8
%AD%E0%B8%AD%E0
%B8%99%E0%B9%84
%E0%B8%A5%E0%B8
%99%E0%B9%8C/1848
75094881812 

 File PDF 
9.3 (5) แบบประเมินผลกำรจดั
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ไอซีทีแก่ชมุชน (1 มหำวิทยำลยั 
1 จงัหวดั) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/

main_topic.asp?topic_id
=37222  

 File PDF 

4 ชมุชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มี
กำรพฒันำตนเองอยำ่งตอ่เนื่อง
และยัง่ยืน โดยคงอตัลกัษณ์และ
วฒันธรรมของชมุชนหรือองค์กร 

 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำร
ประสำนงำนกบัชมุชนหรือ
องค์กร เพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรพฒันำ
ตนเองอยำ่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
โดยคงอตัลกัษณ์และวฒันธรรม
ของชมุชนหรือองค์กร ตำมที่
แนวทำงที่หนว่ยงำนให้ควำมรู้
หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งไว้ 

9.4 (1 )โครงกำรเพิม่พนูควำมรู้
ทกัษะไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพือ่ผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดัสระแก้ว” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/c

onclusion_file/emt382_25
5502_minute.pdf 

 File PDF 

9.4 (2) โครงกำรเพิม่พนูควำมรู้
ทกัษะไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชน 
จงัหวดันครนำยก” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/

main_topic.asp?topic_id
=36124 

file:///D:/Back%20Up/D/papatsorn/Office/001_temp/SAR/54/Document/เกณฑ์ข้อที่_3/9.3(4)รูปแบบโครงการ%20นครนายก.txt
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=37222
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=37222
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=37222
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_3/9.3%20(5)%20แบบประเมินผลสระแก้ว.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt382_255502_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt382_255502_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt382_255502_minute.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_4/9.4%20(1)%20รายงาน%202_2555.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=36124
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=36124
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=36124
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

 http://www.facebook.com
/pages/%E0%B8%9A%
E0%B9%89%E0%B8%
B2%E0%B8%99%E0%
B8%82%E0%B8%99%
E0%B8%A1%E0%B8%
AB%E0%B8%A7%E0%
B8%B2%E0%B8%99-
%E0%B8%9B%E0%B8
%B4%E0%B9%88%E0
%B8%99%E0%B8%97
%E0%B8%AD%E0%B8
%87/192088927489806 

 http://dhome.dbdmart.com 

9.4 (3) หนงัสอืเชิญพฒันำชมุชน
โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 
เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว" 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Por

tals/122/qa/2555/qa9/9.4
_3.pdf 

 File PDF 

9.4 (4) หนงัสอืเชิญพฒันำชมุชน
โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที 
เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดั
นครนำยก" 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Por

tals/122/qa/2555/qa9/9.4
_4.pdf 

 File PDF 

http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/192088927489806
http://dhome.dbdmart.com/
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.4_3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.4_3.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.4_3.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_4/9.4(3)%20หนังสือเชิญพัฒนาการ%20สระแก้ว.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.4_4.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.4_4.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.4_4.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_4/9.4(4)หนังสือเชิญพัฒนาการ%20นครนายก%20รอบ%202.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ำง
คณุคำ่ตอ่สงัคม หรือชมุชน/
องค์กรมคีวำมเข้มแขง็ มีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
ผู้น ำหรือสมำชิกชมุชนหรือ
องค์กรที่เกิดประโยชน์ สร้ำง
คณุคำ่ตอ่สงัคม ชมุชน หรือ
องค์กร 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้รวบรวม 
สือ่กำรเรียนรู้ตำ่ง ๆ  ประสบกำรณ์ 
จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
รวมทัง้จดัท ำฐำนข้อมลูกำร
บริกำรวชิำกำร และถ่ำยทอด
และเผยแพร่ควำมรู้สูบ่คุลำกร
ภำยใน และสูส่ำธำรณชนผำ่น
ทำงเว็บไซต์ บทควำม หรือ
วำรสำรทำงวิชำกำร 

9.5(1) หนงัสอืขอบคณุจำก
พฒันำกำรอ ำเภอวฒันำนคร 
โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซี
ที เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพือ่
ผลติภณัฑ์ชมุชน จงัหวดัสระแก้ว" 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/qa/2555/qa9/9.5_
1.pdf 

 File PDF 

9.5(2) แบบตดิตำมและประเมินผล
ร้ำนค้ำออนไลน์ 

 FilePDF 

9.5(3) กำรติดตำมผู้ เข้ำร่วมอบรม
ตลำดออนไลน์ ผำ่น Facebook 

 FilePDF 

การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

4  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน  

 
  

http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.5_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.5_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/qa9/9.5_1.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_5/9.5(1)%20หนังสือขอบคุณ%20สระแก้ว.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_5/9.5(2)แบบติดดามและประเมินผลร้านค้าออนไลน์%20DBDMart_QA%5b1%5d.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_9/เกณฑ์ข้อที่_5/9.5(3)การติดตามผู้เข้าร่วมอบรมตลาดออนไลน์ผ่าน%20facebook.pdf
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องคป์ระกอบที ่6 กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม 

หลักการ 

กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส ำคญัประกำรหนึ่งของหน่วยงำน ดงันัน้ หน่วยงำนจึงต้องมี
ระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนนีใ้ห้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคณุภำพ โดยอำจมีจุดเน้นเฉพำะที่แตกต่ำงกัน
ตำมปรัชญำ และธรรมชำติของแต่ละหน่วยงำน และมีกำรบูรณำกำรเข้ำกับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพำะกำรผลิตบัณฑิต 
รวมทัง้มีกำรจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสำนพัฒนำ เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินให้เป็นรำกฐำนกำรพฒันำองค์ควำมรู้ที่ดีขึน้ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอดุมศกึษำระยะยำว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
2. มำตรฐำนกำรอดุมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
3. มำตรฐำนสถำบนัอดุมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมินคณุภำพภำยนอกระดบัอดุมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคณุภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คอื 

1. มศว  6.1.1 กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม  
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ตัวบ่งชี ้ มศว 6.1.1  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

กำรบริหำรจัดกำรงำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมทัง้กำรอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู สืบสำน เผยแพร่วฒันธรรม ภมูิปัญญำ
ท้องถ่ินตำมจดุเน้นของหนว่ยงำนอยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล มีกำรบรูณำกำรกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม
เข้ำกบัภำรกิจด้ำนตำ่ง ๆ ให้เหมำะสมเพื่อคงไว้ถึงควำมเป็นไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ   

1. มีระบบและกลไกกำรท ำนบุ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
2. มีกำรบรูณำกำรงำนด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัภำรกิจด้ำนตำ่งๆ  
3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมตอ่สำธำรณชน 
4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบรูณำกำรงำนด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัภำรกิจ   

ด้ำนตำ่งๆ ในข้อ 2 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบรูณำกำรงำนด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบั 

ภำรกิจด้ำนตำ่งๆ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม  เป็นภำรกิจหลกัประกำรหนึ่งของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ในกำรบริหำรงำน
บนพืน้ฐำน 9 ยทุธศำสตร์  ซึ่งกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรมเป็น 1 ใน 9  ยทุธศำสตร์ที่มหำวิทยำลยัใช้ในกำรด ำเนินงำน   
และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัและ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จึงได้ด ำเนินกำรเพื่อให้
เป็นไปตำมภำรกิจหลกั ยทุธศำสตร์ และกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลยั  และมีนโยบำยในกำรสนบัสนนุ
สง่เสริมกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรมไทย กำรท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรมที่ยัง่ยืน ทัง้ยงัต้องมีกำรปลกูฝังและสร้ำงเสริมเยำวชน
ให้มีควำมรู้  ช่ืนชม หวงแหนและเห็นคณุคำ่ของศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อสบืสำนวฒันธรรมประเพณีอนัดีงำมเพื่อให้คงอยู่
คู่ประเทศไทยสืบไป   ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ  
โดยมีคณะท ำงำนจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ติดตำมแผนด ำเนินงำน และรำยงำนผลด ำเนินงำน ตำมรอบปีงบประมำณ 
และส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้จดัสรรงบประมำณเงินรำยได้จ ำนวนหนึง่ในกำรด ำเนินกิจกรรมดงักลำ่ว ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรม
ดงันี ้

 ท ำเว็บเพจรวบรวมกิจกรรมกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม ของส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
      URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678 

 กิจกรรมท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม จดัโดยส ำนกัคอมพวิเตอร์ เป็นประจ ำ 
o กิจกรรม "งำนวนัสถำปนำส ำนกัคอมพิวเตอร์" 
o กิจกรรม “กำรรดน ำ้ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกำสวนัสงกรำนต์ ประจ ำปี” 
o กิจกรรม “ถวำยเทยีนพรรษำ เนื่องในโอกำสวนัเข้ำพรรษำ” 

 สง่เสริมให้บคุลำกรมีสว่นร่วมกิจกรรมท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรมของมหำวิทยำลยั 

ส ำหรับในรอบปีกำรศกึษำ 2554 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินงำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
โดยสรุปดงันี ้

1. จดัท ำเว็บเพจท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม ของ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้ปรับปรุงเวบ็เพจท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม ของ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็น
แหลง่รวบรวมข้อมลู กิจกรรม และเผยแพร่ให้บคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ และผู้สนใจได้รับทรำบ 
      URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

2. จดัท ำรำยงำนผลด ำเนินงำนกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม ของ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2554 
        URL : http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1019  

3. จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม ของ ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555 

4. กิจกรรมในรอบปีกำรศกึษำ 2554 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1019
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วนั เดือน ปี กิจกรรม 

 29 ธนัวำคม 2554 ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้จดัท ำบญุและถวำยสงัฆทำน ณ วดันำป่ำพง 
(คลองสบิ) อ ำเภอล ำลกูกำ จงัหวดัปทมุธำนี  

ภำยใต้โครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม ส ำนกัคอมพิวเตอร์  

กิจกรรม "งำนวนัสถำปนำส ำนกัคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 18 ปี" 
ดปูระมวลภำพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-
2133  

12 เมษำยน 2555 ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้จดักิจกรรม “รดน ำ้ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกำส 
วนัสงกรำนต์ ประจ ำปี 2555”  

ณ ห้องเอนกประสงค์ (16-406) ชัน้ 4 อำคำร 16 ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ดปูระมวลภำพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7947&AlbumID=16455-
2370 

1. สง่เสริมให้บคุลำกรมีสว่นร่วมกิจกรรมท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรมของมหำวิทยำลยั 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

21 ตลุำคม 2554 ผู้บริหำรและบคุลำกรร่วมงำน “วนัฉลองสมโภชผ้ำพระกฐินพระรำชทำน 
ประจ ำปี 2554” จดัโดย มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ณ โถงอำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บวัศรี 

12 เมษำยน 2554 ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้เข้ำร่วมจดัซุ้มอำหำรและกิจกรรมงำน มศว สบืสำน 
สงกรำนต์ไทย  
ณ บริเวณเรือนไทยหมู ่ธ ทลูกระหมอ่มแก้ว มศว องครักษ์ 

ดปูระมวลภำพ 
 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-

1662 

28 เมษำยน 2555 ส ำนกัคอมพวิเตอร์เข้ำร่วมกิจกรรมท ำบญุตกับำตรเป็นกำรสบืสำน
วฒันธรรมและวำงพวงมำลำ ณ อนสุำวรีย์ศำสตรำจำรย์ ม.ล.ป่ิน มำลำกลุ 
เนื่องในงำนวนัมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ดปูระมวลภำพ 
 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7947&AlbumID=16455-

2300  
  

http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-2133
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-2133
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7947&AlbumID=16455-2370
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7947&AlbumID=16455-2370
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-1662
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-1662
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7947&AlbumID=16455-2300
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7947&AlbumID=16455-2300
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีระบบและกลไกกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวฒันธรรม และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์  ได้ด ำเนินกำร
เพื่อให้เป็นไปตำมภำรกิจหลกั 
ยทุธศำสตร์ และกำรประกนั
คณุภำพกำรศกึษำของ
มหำวิทยำลยั  และมีนโยบำยใน
กำรสนบัสนนุสง่เสริมกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวฒันธรรมไทย กำร
ท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรมทีย่ัง่ยืน  
ทัง้ยงัต้องมกีำรปลกูฝังและสร้ำง
เสริมเยำวชนให้มคีวำมรู้  ช่ืนชม 
หวงแหนและเห็นคณุคำ่ของ
ศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อสบืสำน
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงำม
เพื่อให้คงอยูคู่ป่ระเทศไทย ตัง้แต่
ปี 2554 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้
ปรับเปลีย่นให้มีคณะกรรมกำร
บริหำรโครงกำรแตล่ะกิจกรรมที่
จดัขึน้ 

6.1.1(1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร
ท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail.asp?doc_i
d=11070&doc_type_cd
=16&BOX_SERIES=11
777&SERIES=1   

6.1.1(2) โครงกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1096 

6.1.1(3) ผลด ำเนินกำรโครงกำร
ท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1019  

6.1.1(4) รำยงำนผลด ำเนินงำน
โครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2554  (ฉบบัยอ่) 
6.1.1(5) งบประมำณเงินรำยได้ 
ประจ ำปี 2553-2554 เพื่อ

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11070&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11777&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11070&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11777&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11070&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11777&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11070&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11777&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=11070&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11777&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1096
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1096
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1096
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1019
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1019
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1019
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

สนบัสนนุโครงกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวฒันธรรม 
6.1.1 (6) เว็บเพจท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวฒันธรรม    ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default

.aspx?PageContentID=
953&tabid=4678  

2 กำรบรูณำกำรงำนด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบั
ภำรกิจด้ำนตำ่ง ๆ 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์  ได้ด ำเนินกำร
จดักิจกรรมบรูณำกำรกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมเข้ำกบั
กิจกรรมเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจ
บคุลำกร เพื่อสง่เสริมให้บคุลำกร
ของหนว่ยงำน มีสว่นร่วมในกำร
อนรัุกษ์ศิลปะและวฒันธรรม ได้
แสดงควำมเคำรพตอ่ศำสนำ ผู้
อำวโุสและผู้บงัคบับญัชำ อีกทัง้
ยงัด ำรงและสบืสำนประเพณี 
วฒันธรรมอนัดงีำมของคนไทย 

6.1.2 (1) โครงกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวฒันธรรม ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรม "งำนวนัสถำปนำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 18 ปี"  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1097  

6.1.2 (2) โครงกำรอนรัุกษ์ สบื
สำน พฒันำ สง่เสริมและเผยแพร่ 
เอกลกัษณ์ ศิลปวฒันธรรม 
กิจกรรม "สบืสำนประเพณี 
วนัสงกรำนต์"  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1125  

3 มกีำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำร
บริกำรด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและ
วฒันธรรมตอ่สำธำรณชน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์  ได้ด ำเนินกำร
เผยแพร่กิจกรรม เอกลกัษณ์
ศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงำม ที่
หนว่ยงำนได้จดัขึน้ผำ่นเว็บไซต์
และสือ่อื่นๆ เพื่อเผยแพร่องค์
ควำมรู้ด้ำนศิลปะและวฒันธรรม
สูช่มุชน และเป็นช่องทำงในกำร
ประชำสมัพนัธ์เชิญชวนและเปิด
โอกำสให้ผู้สนใจได้เข้ำร่วม 

6.1.3 (1) เว็บเพจท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 

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

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=953&tabid=4678
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=953&tabid=4678
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=953&tabid=4678
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1097
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1097
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1097
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1125
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1125
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1125
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=953&tabid=4678
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=953&tabid=4678
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=953&tabid=4678
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของกำรบรูณำกำรงำนด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบั
ภำรกิจด้ำนตำ่ง ๆ ในข้อ 2 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์  ได้ด ำเนินกำร
ให้มีคณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำรแตล่ะกิจกรรมที่จดัขึน้ 
เพื่อด ำเนินกำรจดักิจกรรม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตวัชีว้ดัที่ก ำหนด และจดัท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
เป็นระบบ 

6.1.4 (1) รำยงำนผลด ำเนินงำน
โครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม  
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  กิจกรรม 
"งำนวนัสถำปนำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 18 ปี"  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1098 

6.1.4 (2) รำยงำนผลด ำเนินงำน
โครงกำรอนรัุกษ์ สบืสำน พฒันำ 
สง่เสริมและเผยแพร่ เอกลกัษณ์ 
ศิลปวฒันธรรมกิจกรรม "สบืสำน
ประเพณีวนัสงกรำนต์"  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1126 

5 มกีำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบรูณำกำรงำนด้ำน
ท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม
กบัภำรกิจด้ำนตำ่งๆ 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้ด ำเนินกำร
น ำผลกำรประเมินไปพฒันำ
กระบวนกำรบรูณำกำรด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบั
ภำรกิจด้ำนตำ่งๆ โดยใช้หลกักำร
ของ PDCA และน ำไปปรับปรุง
แผนงำนโครงกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ในปีถดัไป 

6.1.5 (1) โครงกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวฒันธรรม ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1019  

6.1.5(2) รำยงำนกำรประชมุ  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1149 

การประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1098
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1098
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1098
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1126
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1126
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1126
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1019
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1019
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1019
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1149
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1149
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1149
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องคป์ระกอบที ่7  กำรบรหิำรและกำรจัดกำร 

หลักการ 

หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำร โดยมีคณะผู้บริหำร สภำมหำวิทยำลยัหรือคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำนท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ หน่วยงำนจะต้องบริหำรจดักำร
ด้ำนต่ำงๆ ให้มีคุณภำพ เช่น ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรบริหำรทรัพยำกรทัง้หมด ฯลฯ เพื่อสมัฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยใช้หลกัธรรมำภิบำล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอดุมศกึษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรอดุมศกึษำ 

2.  มำตรฐำนกำรอดุมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
3.  มำตรฐำนสถำบนัอดุมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
4.  มำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำร

พฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
5. มำตรฐำนกำรประเมินคณุภำพภำยนอกระดบัอดุมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
6.  เกณฑ์คณุภำพกำรศกึษำเพื่อกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลศิ พ.ศ. 2552 - 2553 
7.  เกณฑ์กำรบริหำรจดักำรภำครัฐ (PMQA) 
8.  ประกำศคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ เร่ือง คูม่ือและแนวปฏิบตัใินกำรพิจำรณำออกใบอนญุำต 

ให้จดัตัง้สถำบนัอดุมศกึษำเอกชน พ.ศ. 2551 
9.  ประกำศทบวงมหำวิทยำลยั เร่ือง มำตรฐำนห้องสมดุสถำบนัอดุมศึกษำ พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 9 ตัวบ่งชี ้คือ 

1. สกอ. 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำนและผู้บริหำรทกุระดบัของหนว่ยงำน 
2.  สมศ. ๑๓  กำรปฏิบตัิตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหนว่ยงำน 
3.  มศว 7.2.1  กำรพฒันำหนว่ยงำนสูส่ถำบนักำรเรียนรู้ 
4.  สกอ. 7.3   ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสนิใจ 
5.  สกอ. 7.4  ระบบบริหำรควำมเสีย่ง 
6.  มศว 7.5.1  ระบบกำรพฒันำบคุลำกรสำยสนบัสนนุวิชำกำร 
7.  มศว 7.6.1  ระบบและกลไกกำรพฒันำกำรปฏิบตัิงำนและกำรให้บริกำร 
8.  มศว 7.6.2   ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำร 
9. มศว 7.7.1   ระดบัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน 
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ตัวบ่งชี ้ สกอ.7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทกุระดับ
ของหน่วยงาน  

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

ปัจจยัสนบัสนนุท่ีส ำคญัตอ่กำรเจริญก้ำวหน้ำของหนว่ยงำน คือ คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำนและผู้บริหำรทกุระดบั
หน่วยงำนนัน้ ๆ หำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์ เป็นผู้น ำที่ดี  มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบ
ต่อสงัคม รักควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกรอย่ำงดี เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถ
ในกำรตดัสินใจแก้ปัญหำ และก ำกบัดแูล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปในทิศทำงที่ถูกต้อง จะท ำให้หน่วยงำน
เจริญก้ำวหน้ำอยำ่งรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำนปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่พระรำชบญัญตัิมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือ
หนว่ยงำนก ำหนดครบถ้วนและมกีำรประเมินตนเองตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดลว่งหน้ำ 

2. ผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถำ่ยทอดไปยงับคุลำกรทกุระดบั มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยทุธ์ มีกำรน ำข้อมลูสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบตัิงำนและพฒันำ
หนว่ยงำน 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกบั ตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมทีม่อบหมำย รวมทัง้สำมำรถสือ่สำร
แผนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนไปยงับคุลำกรในหนว่ยงำน 

4. ผู้บริหำรสนบัสนนุให้บคุลำกรในหนว่ยงำนมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจดักำร ให้อ ำนำจในกำรตดัสนิใจแก่
บคุลำกรตำมควำมเหมำะสม   

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และสง่เสริมพฒันำผู้ ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
หนว่ยงำนเต็มตำมศกัยภำพ 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลกัธรรมำภิบำล โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของหนว่ยงำนและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี   
7. มีกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของหนว่ยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำน

อยำ่งเป็นรูปธรรม  
หมายเหตุ : หำกจะประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนข้อที่ 6 นัน้ ต้องแสดงข้อมูลกำรบริหำรงำน 

     ตำมหลกัธรรมมำภิบำลครบถ้วนทัง้ 10 ประกำร ตำมนยิำมศพัท์ที่ระบไุว้ (หน้ำ 113)  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ในด้ำนกำรบริหำรงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์ มีผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชำและรับผิดชอบ
ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ โดยมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูล นโยบำย และกำรบริหำรงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์ มีคณะบริหำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบก ำกบัดแูล กำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจในฝ่ำยต่ำง ๆ และเพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
ส ำนกัคอมพิวเตอร์จึงก ำหนดให้มีเลขำนกุำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ดแูลรับผิดชอบงำนของฝ่ำยส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร และมี
บคุลำกรปฏิบตัิหน้ำที่หวัหน้ำฝ่ำยเพื่อดแูลรับผิดชอบงำนของแตล่ะฝ่ำย ดงัแสดงตำมแผนภมูิ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที่ 3  แผนผงัโครงกำรสร้ำงกำรบริหำรงำน 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412  

  

สภำมหำวทิยำลยั 

อธกิำรบด ี ทีป่รกึษำอธกิำรบดดีำ้น ICT 

คณะกรรมกำรบรหิำรยทธศำสตร ์

ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์

ทีป่รกึษำ/ผูช้ ำนำญกำร 

ผูอ้ ำนวยกำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์

รองผูอ้ ำนวยกำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์

คณะกรรมกำรประจ ำ 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์

โครงกำรตำมแผนยทุธศำสตร ์

ศนูยก์ำรศกึษำไซเบอร ์

โครงกำรตำมแผนยทุธศำสตร ์

ศนูยป์ฏบิตักิำรขอ้มลูมหำวทิยำลยั 

เลขำนุกำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์

ปฏบิตัหินำ้ทีห่วัหนำ้ฝ่ำย 

ระบบสำรสนเทศ 

ปฏบิตัหินำ้ทีห่วัหนำ้ฝ่ำย 

ปฏบิตักิำรและบรกิำร 

 

ปฏบิตัหินำ้ทีห่วัหนำ้ฝ่ำย 

ระบบคอมพวิเตอร ์

และเครอืขำ่ย 

 

ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412
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ส ำหรับในปีกำรศกึษำ 2554  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำร ดงันี ้

1. จดัท ำและปรับปรุงเว็บเพจเก่ียวกบัส ำนกัคอมพวิเตอร์ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูด้ำนกำรบริหำรงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  (เว็บไซต์ส ำนกัคอมพวิเตอร์  http://cc.swu.ac.th / เมน ู“รู้จกัส ำนกั”) ประกอบด้วย 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ และแนวทำงกำรพฒันำส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 ปรัชญำ ปณิธำน วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ของส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 ประวตัิควำมเป็นมำ ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 ท ำเนียบผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 โครงสร้ำงกำรแบง่สว่นรำชกำร 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ และรำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั

คอมพิวเตอร์พร้อมอ ำนำจหน้ำที่ (Job description) ของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ตำมข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ วำ่ด้วย คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2546 ให้เป็นปัจจบุนั (http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412) 

 แผนยทุธศำสตร์และแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 คณะผู้บริหำร และบคุลำกร 
 วินยัและจรรยำบรรณ 

และเว็บเพจกำรพฒันำบคุลำกร ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ที่ http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674 

2. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำน
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เป็นประจ ำทกุเดือน เพื่อรับทรำบระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศตำ่ง ๆ เป็นระยะ และก ำกบั
ดแูลหนว่ยงำนไปสูท่ิศทำงที่ก ำหนดร่วมกนัระหว่ำงผู้บริหำรหน่วยงำน   รวมถึงกำรจดัให้มีประชุมบคุลำกร
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรถ่ำยทอดและท ำควำมเข้ำใจในเชิงบริหำรและกำรด ำเนินงำนให้แก่
บุคลำกรได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจร่วมกัน  โดยได้จัดท ำแผนกำรประชุมและสรุปผลกำรจัดประชุม  
ในรอบปีกำรศกึษำ 2554 ดงันี ้

ประชมุ 
ประชมุ (ครัง้) กรรมกำร (คน) 

แผน จดัประชมุ กรรมกำร เข้ำประชมุเฉลีย่ 
 คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

12 16 
(133.33%) 

10 87.86 % 

 คณะกรรมกำรบริหำร 
และติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

12 8  
(66.67%) 

14 84.54% 

 ประชมุบคุลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

12 9 
(75.00 %) 

51 77.45 % 

ในกำรบริหำรกำรประชมุได้น ำระบบงำนประชมุอิเลก็ทรอนิกส์ มศว (SWU eMeeting) 
http://emeeting.swu.ac.th มำใช้งำน ซึง่ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้พฒันำขึน้  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412
http://emeeting.swu.ac.th/
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3. ผู้บริหำรส ำนกัคอมพิวเตอร์และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรก ำหนดนโยบำยและน ำสู่
กำรจดัท ำแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปีทกุปี  โดยเปิดโอกำสให้บคุลำกรได้มีสว่นร่วมในกำรจดัท ำแผนดงักลำ่ว  
และผู้บริหำรได้มีกำรก ำกับ  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ผ่ำนที่
ประชุมบคุลำกร ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและติดตตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ และประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ และประชุมคณะกรรมกำรบริหำรไอซีทีและกำรศึกษำไซเบอร์ ซึ่งคณะกรรมกำร  
ที่ก ำกบัดแูลงำนไอซีทีระดบัมหำวิทยำลยั ตำมล ำดบั เป็นประจ ำรำยไตรมำส    

4. ผู้บริหำรสนบัสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำรตดัสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม  ได้แก่ 

 มีระบบกำรสือ่สำร 2 ทำง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกบคุลำกรผู้ปฏิบตัิงำน ท ำให้
ได้ข้อมลูเพื่อกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง ได้แก ่
o ประชมุบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์    
o อีเมล์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ : swucc.swu.ac.th 
o อีเมล์ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ : sirinoot@swu.ac.th 
o Facebook ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
o โทรศพัท์สำยตรงผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์  :  โทร 5070 

 ผู้บริหำรด ำเนินกำรปรับลดขัน้ตอนกระบวนกำรบริหำรจดักำร โดยกำรมอบอ ำนำจในกำรตดัสินใจ
แก่ผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบตัิระดบัถัดไป  ตัง้แต่ระดบัรองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ หวัหน้ำฝ่ำย  เป็นต้น 

 ส ำนกัคอมพวิเตอร์จดัให้มีกำรประกำศผู้ที่มีผลกำรปฏิบตัิงำนดีเยีย่ม ดีเดน่ ในรอบกำรประเมิน 
เพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกร 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และสง่เสริมพฒันำผู้ ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลวุตัถปุระสงค์ของหนว่ยงำน
เต็มตำมศกัยภำพ ได้แก ่

 สง่บคุลำกรไปอบรม สมัมนำ ประชมุเชิงปฏิบตักิำร และศกึษำดงูำน 
 จดัประชุมแต่ละฝ่ำย ประชุมบคุลำกร ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำน

ส ำนกัคอมพวิเตอร์ เป็นสว่นหนึง่ในกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 
6. ผู้บริหำรบริหำรงำนยึดหลกัธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในเร่ืองคุณภำพทำงวิชำกำรและเปิดโอกำสให้มีสว่นร่วมจำกทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน  ดงันี ้
 มีกำรเปิดเผยประวตัิ มีรำยงำนประเมินตนเอง จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนและ

รำยงำนกำรเงินของหนว่ยงำนเสนอตอ่คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 ผู้บริหำรมีกำรตดิตำมผลกำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ง และกำรตรวจสอบ

ภำยในของหนว่ยงำนและรำยงำนกำรเงินของหนว่ยงำนเสนอตอ่คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เป็นประจ ำ  

7. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของหนว่ยงำนและผู้บริหำร เพื่อน ำไปใช้ปรับปรุง
กำรบริหำรงำนตอ่ไป  

mailto:sirinoot@swu.ac.th
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1.  คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน
ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่พระรำชบญัญตัิ
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือหนว่ยงำนก ำหนด
ครบถ้วนและมกีำรประเมินตนเอง
ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดลว่งหน้ำ 

1) ส ำนกัคอมพวิเตอร์มี
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ท ำหน้ำที่ ก ำหนด
นโยบำย และก ำกบัดแูล กำร
บริหำรงำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
พร้อมทัง้ได้มีกำรชีแ้จงแนว
ทำงกำรพฒันำส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
รวมถงึกฎ ระเบียบตำ่งๆ ให้ทรำบ
เป็นระยะ 

2) จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ เป็น
ประจ ำ อยำ่งตอ่เนื่อง  เพื่อก ำหนด
นโยบำย ก ำกบัดแูลหนว่ยงำนไปสู่
ทิศทำงทีก่ ำหนดร่วมกบัผู้บริหำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ให้มีควำม
สอดคล้องกบัทิศทำงกำรพฒันำ
คณุภำพ 

3) ส ำนกัคอมพวิเตอร์ มีกำรเปิดเผย
ประวตัิคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ รำยงำนกำรประเมนิ
ตนเอง และรำยงำนตอ่สำธำรณชน 

7.1.1 (1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail.asp?count
=21&doc_id=11819&do
c_type_cd=16&BOX_SE
RIES=559&SERIES=1     

 File PDF 

7.1.1 (2) รำยนำมผู้บริหำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.
aspx?tabid=410  

7.1.1 (3) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail.asp?count
=122&doc_id=8134&do
c_type_cd=16&BOX_SE
RIES=8857&SERIES=1   

 File PDF 

7.1.1 (4) รำยงำนประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 1/2553 เมื่อ
วนัท่ี 27 มกรำคม 2553 
(วำระ 4.1 แนวทำงกำรพฒันำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร์)  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?doc_id=1013&DOC_T
YPE=19 

 File PDF 

7.1.1 (5)  เว็บเพจแนะน ำ
โครงสร้ำงกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์  
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=412   

7.1.1 (6) รำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

2.  ผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์ ก ำหนดทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนและสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยงับคุลำกรทกุระดบัมี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกล
ยทุธ์มีกำรน ำข้อมลูสำรสนเทศเป็น
ฐำนในกำรปฏิบตังิำนและพฒันำ
หนว่ยงำน 

1) ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้มีกำรจดัท ำ
แผนปฏิบตัิงำนประจ ำปี  ทกุปี 
เสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
พิจำรณำร่วมกนั  พร้อมทัง้ได้มีกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตัิงำนประจ ำปี เป็นรำย
ไตรมำส  เพื่อพิจำรณำทบทวน
และปรับแผนฯ ให้เหมำะสม 

2) ส ำนกัคอมพวิเตอร์จดัให้มีกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรและ
ติดตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร์   
และประชมุบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ เพื่อท ำควำมเข้ำใจใน
กำรแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปี และ
ผลกำรด ำเนินงำน อยำ่งตอ่เนื่อง 

7.1.2 (1) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปี งบประมำณ 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?doc_id=1013&DOC_T
YPE=19  

 File PDF 

7.1.2 (2) รำยงำนกำรประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?count=0&doc_id=113
6&DOC_TYPE=19  

 File PDF  

7.1.2 (3) เว็บเพจแผนยทุธศำสตร์
และแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=4675 

 File PDF 

3.  ผู้บริหำรมีกำรก ำกบั ตดิตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่
มอบหมำย รวมทัง้สำมำรถสือ่สำร
แผนด ำเนินงำนและผลกำร
ด ำเนินงำนของหนว่ยงำนไปยงั
บคุลำกรในหนว่ยงำน 

1) ส ำนกัคอมพวิเตอร์จดัให้มีกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรและ
ติดตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
เป็นประจ ำทกุเดือน  

2) ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิ
งำนประจ ำปี เป็นรำยไตรมำส เพือ่ 
เพื่อทบทวนเป้ำหมำยและปรับ
แผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้อง
กบัสภำพกำรณ์ยิง่ขึน้  

7.1.3 (1) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?doc_id=1013&DOC_T
YPE=19  

 File PDF 

7.1.3 (2) รำยงำนประชมุที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19
file:///F:/SAR_QA_53/KPI53_4.1/เกณฑ์ข้อที่3/4.1-3.1_meeting2553_summary.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

คอมพิวเตอร์  คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ และ
คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?count=0&doc_id=113
6&DOC_TYPE=19  

 File PDF  

4.  ผู้บริหำรสนบัสนนุให้บคุลำกรใน
หนว่ยงำนมีสว่นร่วมในกำรบริหำร
จดักำร ให้อ ำนำจในกำรตดัสนิใจ
แก่บคุลำกรตำมควำมเหมำะสม 

1) ผู้บริหำรมีระบบกำรสือ่สำร 2 ทำง 
เพื่อรับฟังข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกบคุลำกร
ผู้ปฏิบตัิงำน อนัจะท ำให้ได้ข้อมลู
เพื่อกำรปรับปรุงระบบกำร
ปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

 ประชมุบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

 เบอร์โทรศพัท์ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  โทร. 5070 

 อีเมล์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
(sirinoot@swu.ac.th) 

 Facebook ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์มี
กำรด ำเนินกำรปรับลดขัน้ตอน
กระบวนกำรบริหำรจดักำรโดยกำร
มอบอ ำนำจในกำรตดัสนิใจแก่
ผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบตัิระดบัถดัไป 
เพื่อเพิ่มควำมคลอ่งตวัในกำร
ปฏิบตัิงำน 
 

7.1.4 (1)  มีช่องทำงเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
บคุลำกร 
ดรูำยละเอยีด 
 ประชมุบคุลำกรส ำนกั

คอมพวิเตอร์ 

 เบอร์โทรศพัท์ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ โทร. 
5070 

 อีเมล์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
คอมพวิเตอร์  
sirinoot@swu.ac.th 

 Facebook ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

7.1.4 (2)  เอกสำรกำรมอบ
อ ำนำจ 
7.1.4 (3)  ส ำนกัคอมพวิเตอร์
ประกำศบคุลำกรที่มกีำร
ปฏิบตัิงำนดเียี่ยม ดีเดน่ ในรอบ
กำรประเมิน  
7.1.4 (4)  ประกำศบคุลำกรที่มี
กำรปฏิบตัิงำนดีเยี่ยม ดีเดน่ 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=0&doc_id=1136&DOC_TYPE=19
mailto:sirinoot@swu.ac.th
mailto:sirinoot@swu.ac.th
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

3) ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีจดักิจกรรม
เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจตอ่
บคุลำกร 
 ประกำศบคุลำกรที่มกีำร

ปฏิบตัิงำนดเียี่ยม ดีเดน่ 
5.  ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และ

สง่เสริมพฒันำผู้ ร่วมงำน เพื่อให้
สำมำรถท ำงำนบรรลวุตัถปุระสงค์
ของหนว่ยงำนเตม็ตำมศกัยภำพ 

1) ผู้บริหำรมีกำรถำ่ยทอดควำมรู้แก่
ผู้ ร่วมงำน โดยเน้นกำรเพิ่มทกัษะ
ในกำรปฏิบตังิำนให้สงูขึน้อยำ่ง
ตอ่เนื่องหรือเพิ่มศกัยภำพในกำร
ท ำงำนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เช่น 
กำรสอนงำนท่ีหน้ำงำน (on – the 
– job training)   

2) ผู้บริหำรมีกำรสง่บคุลำกร เพื่อ
พฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำน 

3) ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรจดัประชมุ
คระกรรมกำรบริหำรและติดตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ และจดั
ประชมุระดบัฝ่ำยเพื่อตดิตำมงำน
และแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั  

7.1.5 (1)  รำยงำนกำรพฒันำ 
บคุลำกร ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  
ดรูำยละเอยีด 

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

 File PDF 

7.1.5 (2)  รำยงำนกำรพฒันำ 
บคุลำกร ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

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

 File PDF 

6.  ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลกั 
ธรรมำภิบำล โดยค ำนงึ ถงึ
ประโยชน์ของหนว่ยงำนและผู้มี
สว่นได้สว่นเสยี 

1) ผู้บริหำรมีกำรด ำเนินงำนภำยใต้
หลกัธรรมำภิบำลโดยเฉพำะใน
ประเด็นกำรปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในเร่ือง
คณุภำพทำงวชิำกำรและเปิด
โอกำสให้มีสว่นร่วมจำกทกุฝ่ำยที่
เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน 

2) ผู้บริหำรมีกำรเปิดเผยประวตัิ มี
รำยงำนประเมินตนเอง จดัท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนและ
รำยงำนกำรเงินของหนว่ยงำน
เสนอตอ่คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  

3) ผู้บริหำรมีกำรตดิตำมผลกำร
ควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำม

7.1.6 (1)  เว็บเพจแนะน ำคณะ
ผู้บริหำร ส ำนกัคอมพิวเตอร์  
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=410 

 File PDF 

7.1..6 (2)  รำยงำนกำรประเมิน
ตนเองผู้บริหำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
7.1.6 (3)  รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์  
 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410


 
97 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
เสีย่ง และกำรตรวจสอบภำยใน
ของหนว่ยงำนและรำยงำนกำรเงิน
ของหนว่ยงำนเสนอตอ่
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์เป็นประจ ำ 

4) มีกำรประชมุคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ที่มีวำระ
เก่ียวกบักำรติดตำม/กำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน ได้แก ่
 รำยงำนกำรประเมินตนเองของ
หนว่ยงำน 

 กำรรำยงำนกำรควบคมุภำยใน   
 กำรบริหำรควำมเสีย่ง  
 กำรตรวจสอบภำยใน  
 รำยงำนกำรเงิน    

7.  มีประเมินผลกำรบริหำรงำนของ
หนว่ยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำน
อยำ่งเป็นรูปธรรม 

ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรประเมินผล
กำรบริหำรงำนของหนว่ยงำนและ
ผู้บริหำร  เพื่อน ำไปใช้ปรับปรุงกำร
บริหำรงำน  

7.1.7 (1)  รำยงำนกำรประเมิน
ตนเองผู้บริหำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน  
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ตัวบ่งชี ้สมศ. 13  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดของตวับ่งชี ้: ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

กำรประเมินผลตำมหน้ำที่และบทบำทของผู้บริหำรในกำรบริหำรและกำรจัดกำรให้บรรลผุลส ำเร็จตำมแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปีของหน่วยงำน จะมุ่งเน้นกำรประเมินคณุภำพของกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำน  ประสทิธิผลของแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรจดักำรตำม
หลกัธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้คำ่คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรท่ีสภำมหำวิทยำลยัแตง่ตัง้ (คะแนนเตม็ 5) 
 

หมายเหตุ: ระดบัสถำบนั ผู้บริหำรหมำยถึง อธิกำรบดี และระดบัหนว่ยงำน ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำร 
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ตัวบ่งชี ้มศว 7.2.1  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

มำตรฐำนกำรอดุมศกึษำข้อที่ 3 ก ำหนดให้มหำวิทยำลยัมีกำรสร้ำงและพฒันำสงัคมฐำนควำมรู้และสงัคมแห่ง
กำรเรียนรู้  ดงันัน้หนว่ยงำนจึงต้องมีกำรจดักำรควำมรู้เพื่อมุ่งสูส่ถำบนัแห่งกำรเรียนรู้เช่นกนั  โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ 
ที่มีอยู่ในหน่วยงำน  ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงำน
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพฒันำตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อนัจะสง่ผลให้มหำวิทยำลยั
และหน่วยงำนมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขนัสงูสดุ กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำน ประกอบด้วย 
กำรระบคุวำมรู้ กำรคดัเลอืก กำรรวบรวม กำรจดัเก็บควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมลู  และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทัง้ภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน  
ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรจดักำรควำมรู้ในหนว่ยงำนให้ดียิ่งขึน้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรู้ที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของหน่วยงำน
อยำ่งน้อยครอบคลมุพนัธกิจหลกั 1 ด้ำน  

2. ก ำหนดบคุลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่จะพฒันำควำมรู้และทกัษะอยำ่งชดัเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1  
3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรลุ่มเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทัง้ที่มีอยูใ่นตวับคุคลและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจดักำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบนัหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ที่เป็นลำยลกัษณ์
อกัษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทกัษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบตัิที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบตัิงำนจริง 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรสร้ำงและกำรพฒันำสงัคมฐำนควำมรู้และสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจำยอยู่ในตวับุคคล 
หรือเอกสำรมำพฒันำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพฒันำตนเองให้เป็นผู้ รู้  รวมทัง้
ปฏิบตัิงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ อนัสง่ผลให้ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขนัสงูสดุ กระบวนกำรในกำร
บริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคดัเลือก กำรรวบรวม  กำรจัดเก็บ กำรเข้ำถึงข้อมูล 
และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร กำรสร้ำงบรรยำกำศและวฒันธรรมกำรเรียนรู้ภำยในองค์กร 
กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบตัิงำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ใน
องค์กรให้ดียิ่งขึน้ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และ
เป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรู้
ที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของ
หนว่ยงำนอยำ่งน้อยครอบคลมุ
พนัธกิจหลกั 1 ด้ำน  

 

1. กำรจดักำรควำมรู้สอดคล้องกบั
แผนยทุธศำสตร์ ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2550-2554) 
ในด้ำนกำรพฒันำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเพิม่ศกัยภำพใน
กำรค้นคว้ำวิจยัและกำรเรียนกำร
สอน ด้ำนบริกำรวชิำกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้ำนพฒันำแนว
ปฏิบตัิที่ดีเพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแขง็ด้ำนกำรประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. ค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำร
จดักำรควำมรู้ 

3. มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรจดักำร
ควำมรู้ส ำนกัคอมพิวเตอร์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

    2553 – 2554 
4. มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรจดักำร
ควำมรู้ส ำนกัคอมพิวเตอร์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2554 – 2555 

7.2.1.1(1) แผนยทุธศำสตร์ ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2550-2554) 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/fil
epdf_c.asp?types=pdf&FIL
E_ID=183&DOC_ID=238&
count=851&path=general
&GDOC_ASSIGN=5900  

7.2.1.1(2.1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ พ.ศ. 
2553 - 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=644&DOC_ID=3
950&Offi=Officialdom&do
c_type=16 

7.2.1.1(2.2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ พ.ศ. 
2555 - 2556 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=183&DOC_ID=238&count=851&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=183&DOC_ID=238&count=851&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=183&DOC_ID=238&count=851&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=183&DOC_ID=238&count=851&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=183&DOC_ID=238&count=851&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16


 
101 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

5. ค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำร
บริหำรโครงกำรจดักำรควำมรู้
ด้ำนระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลยั 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
officialdom/16/pdf/116590
0201200473.pdf 

7.2.1.1(3.1) แผนกำรด ำเนินงำน
กำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2554 (1 ตลุำคม 2553 – 30 
กนัยำยน 2554) 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/fil
epdf_c.asp?types=pdf&FIL
E_ID=748&DOC_ID=931&
count=94&path=general&
GDOC_ASSIGN=5900 

7.2.1.1(3.2) แผนกำรด ำเนินงำน
กำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555 (1 ตลุำคม 2554 – 30 
กนัยำยน 2555) 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/f
ilepdf_c.asp?types=pdf&F
ILE_ID=24&DOC_ID=110
8&count=12&path=gener
al&GDOC_ASSIGN=5900 

7.2.1.1 (4) แผนกำรด ำเนินกำร
ยอ่ยกำรจดักำรควำมรู้ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2554 

 
 

http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201200473.pdf
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201200473.pdf
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201200473.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=24&DOC_ID=1108&count=12&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=24&DOC_ID=1108&count=12&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=24&DOC_ID=1108&count=12&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=24&DOC_ID=1108&count=12&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=24&DOC_ID=1108&count=12&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=5&DOC_ID=109
3&count=6&path=genera
l&GDOC_ASSIGN=5900 

7.2.1.1 (5) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร
จดักำรควำมรู้ด้ำนระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลยั 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=2689&DOC_ID=
10064&Offi=Officialdom&
doc_type=16 

2 ก ำหนดบคุลำกรกลุม่เป้ำหมำยที่
จะพฒันำควำมรู้และทกัษะอยำ่ง
ชดัเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่
ก ำหนดในข้อ 1  

 

มีกำรก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยได้รับ 
กำรพฒันำควำมรู้และทกัษะ 

1. แผนพฒันำบคุลำกรและ
กำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมำณ 
2554 – 2555 

2. โครงกำรจดักำรควำมรู้ด้ำน
ระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลยั 

7.2.1.2 (1)  แผนพฒันำบคุลำกรและ
กำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ปีงบประมำณ 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.

ac.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=746&
DOC_ID=930&count=
84&path=general&GD
OC_ASSIGN=5900 

7.2.1.2 (2) โครงกำรจดักำรควำมรู้
ด้ำนระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลยั 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/f

ilepdf_c.asp?types=pdf&F
ILE_ID=18&DOC_ID=110
4&count=9&path=general
&GDOC_ASSIGN=5900 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=1093&count=6&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=1093&count=6&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=1093&count=6&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=1093&count=6&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=1093&count=6&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2689&DOC_ID=10064&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2689&DOC_ID=10064&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2689&DOC_ID=10064&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2689&DOC_ID=10064&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2689&DOC_ID=10064&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=1104&count=9&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=1104&count=9&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=1104&count=9&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=1104&count=9&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=1104&count=9&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

3 มีกำรแบง่ปันและแลกเปลีย่น
เรียนรู้จำกควำมรู้ ทกัษะของ 

ผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหำแนว
ปฏิบตัิที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่
ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บคุลำกรกลุม่เป้ำหมำยทีก่ ำหนด 

 

1. หนว่ยงำนเชิญบคุลำกรภำยใน
หรือภำยนอกมำถ่ำยทอดควำมรู้ 
เคลด็ลบั หรือนวตักรรมผำ่นเวที
ตำ่ง ๆ เช่น  
1.1 โครงกำรกำรพฒันำกำรรู้

สำรสนเทศหรือ IT Talk 

2554 

1.2 โครงกำรบริกำรวชิำกำร

เพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ

ด้ำนไอซีที ครัง้ที่ 8, 9 และ 10 

1.3 กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ

ผลติภณัฑ์ชมุชนนครนำยก 

1.4 ศกึษำดงูำนกำรจดั

กำรศกึษำแบบไซเบอร์ 

1.5 ประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

เร่ือง “กำรจดักำรเครือขำ่ย

องครักษ์และหอพกันิสติ" 

2. หนว่ยงำนสง่เสริมให้เกิด
บรรยำกำศและวฒันธรรมกำร
เรียนรู้ภำยในหนว่ยงำน โดยกำร
จดัสรรทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม มี
รำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
โครงกำรแตล่ะโครงกำร และภำพรวม
ตำมแผนกำรจดักำรควำมรู้  
2.1 มมุแลกเปลีย่นเรียนรู้กำร

จดักำรควำมรู้ประสำนมิตร
และองครักษ์ 

2.2 รำยงำนโครงกำรระบบ
ห้องสมดุดจิิทลัเพื่อ

7.2.1.3 (1.1) โครงกำรกำร
พฒันำกำรรู้สำรสนเทศหรือ IT 
Talk 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=3195&En
tryId=4 

7.2.1.3 (1.2.1) โครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ด้ำนไอซีที ครัง้ที่ 8 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/fil

epdf_c.asp?types=pdf&FIL
E_ID=31&DOC_ID=959&c
ount=370&path=general&
GDOC_ASSIGN=5900 

7.2.1.3 (1.2.2) โครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ด้ำนไอซีที ครัง้ที่ 9 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

filepdf_c.asp?types=pdf&FI
LE_ID=73&DOC_ID=1001
&count=660&path=general
&GDOC_ASSIGN=5900 

7.2.1.3(1.2.3) โครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ด้ำนไอซีที ครัง้ที่ 10 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=7&DOC_
ID=1095&count=27&pat
h=general&GDOC_ASSI
GN=5900 

http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3195&EntryId=4
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3195&EntryId=4
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3195&EntryId=4
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=31&DOC_ID=959&count=370&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=31&DOC_ID=959&count=370&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=31&DOC_ID=959&count=370&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=31&DOC_ID=959&count=370&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=31&DOC_ID=959&count=370&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=1001&count=660&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=1001&count=660&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=1001&count=660&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=1001&count=660&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=1001&count=660&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=1095&count=27&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=1095&count=27&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=1095&count=27&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=1095&count=27&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=1095&count=27&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=1095&count=27&path=general&GDOC_ASSIGN=5900


104 
 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 
 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
กำรศกึษำ กิจกรรมที่ 2 
กำรประชำสมัพนัธ์ และให้
ควำมรู้ระบบ KIDs-D@SWU 
แก่ชมุชน 

2.3 รำยงำนโครงกำรระบบ
ห้องสมดุดจิิทลัเพื่อ
กำรศกึษำ กิจกรรมที่ 3 
จดัหำสือ่สูห้่องสมดุดิจิทลั
เพื่อกำรศกึษำ 

2.4 รำยงำนโครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนไอซีที 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพนูควำมรู้
ทกัษะไอซีท ี

2.5 รำยงำนกำรพฒันำบคุลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2554  (ระหวำ่ง
เดือนตลุำคม 2553 ถึงเดือน
มิถนุำยน 2554) 

2.6 รำยงำนผลโครงกำรจดักำร
ควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลยั  
ครัง้ที่ 1  เมื่อวนัท่ี 29 
มกรำคม 2555 และ 
ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัท่ี  5 
กมุภำพนัธ์ 2555 

7.2.1.3(1.3) กำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชนนครนำยก 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=653&DOC_ID=1
016&count=159&path=g
eneral&GDOC_ASSIGN=
5900 

7.2.1.3(1.4) ศกึษำดงูำนกำรจดั
กำรศกึษำแบบไซเบอร์ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/fil
epdf_c.asp?types=pdf&FIL
E_ID=18&DOC_ID=948&c
ount=867&path=general&
GDOC_ASSIGN=5900 

7.2.1.3(1.5) ประชมุแลกเปลีย่น
เรียนรู้ เร่ือง “กำรจดักำรเครือขำ่ย
องครักษ์และหอพกันิสติ" 
ดรูำยละเอยีด 

 http://photo.cc.swu.ac.th/D
efault.aspx?tabid=7749&
AlbumID=15919-2259 

7.2.1.3 (2.1) มมุแลกเปลีย่นเรียนรู้
กำรจดักำรควำมรู้ประสำนมติรและ
องครักษ์ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a
spx?tabid=7030 

 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=653&DOC_ID=1016&count=159&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=653&DOC_ID=1016&count=159&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=653&DOC_ID=1016&count=159&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=653&DOC_ID=1016&count=159&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=653&DOC_ID=1016&count=159&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=653&DOC_ID=1016&count=159&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=867&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=867&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=867&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=867&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=867&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7749&AlbumID=15919-2259
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7749&AlbumID=15919-2259
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7749&AlbumID=15919-2259
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7030
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7030
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

7.2.1.3 (2.2) รำยงำนโครงกำร
ระบบห้องสมดุดจิิทลัเพื่อกำรศกึษำ 
กิจกรรมที่ 2 กำรประชำสมัพนัธ์ 
และให้ควำมรู้ระบบ KIDs-
D@SWU แก่ชมุชน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/f
ilepdf_c.asp?types=pdf&F
ILE_ID=7&DOC_ID=939&
count=1195&path=gener
al&GDOC_ASSIGN=5900 

7.2.1.3(2.3) รำยงำนโครงกำร
ระบบห้องสมดุดจิิทลัเพื่อกำรศกึษำ 
กิจกรรมที่ 3 จดัหำสือ่สูห้่องสมดุ
ดิจิทลัเพื่อกำรศกึษำ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.a
c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=32&D
OC_ID=960&count=33
1&path=general&GDO
C_ASSIGN=5900 

7.2.1.3 (2.4) รำยงำนโครงกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนไอซีที 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะ
ไอซีที 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?
doc_id=1059 

 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=1195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=1195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=1195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=1195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=1195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=32&DOC_ID=960&count=331&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=32&DOC_ID=960&count=331&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=32&DOC_ID=960&count=331&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=32&DOC_ID=960&count=331&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=32&DOC_ID=960&count=331&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=32&DOC_ID=960&count=331&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1059
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1059
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1059
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

7.2.1.3 (2.5) รำยงำนกำรพฒันำ
บคุลำกร ส ำนกัคอมพิวเตอร์
ประจ ำปีงบประมำณ 2554  
(ระหวำ่งเดือนตลุำคม 2553 ถึง
เดือนกนัยำยน 2554) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://ccoffice.swu.ac.th/c

cdocument/personnel/se
minar/2554/employee_de
velopment_2554.htm 

7.2.1.3 (2.6.1) รำยงำนผล
โครงกำรจดักำรควำมรู้ด้ำนระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลยั ครัง้ที่ 
1 มกรำคม 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt430_255501_1
6968.pdf 

7.2.1.3 (2.6.2) รำยงำนผล
โครงกำรจดักำรควำมรู้ด้ำนระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลยั  
ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt430_255501_1
6969.pdf 

7.2.1.3 (2.6) รำยงำนผลโครงกำร
จดักำรควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลยั  
ครัง้ที่ 2  เมื่อวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ์ 
2555 

 

http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2554/employee_development_2554.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2554/employee_development_2554.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2554/employee_development_2554.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2554/employee_development_2554.htm
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt430_255501_16968.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt430_255501_16968.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt430_255501_16968.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt430_255501_16969.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt430_255501_16969.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt430_255501_16969.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt430_255501_1
6970.pdf 

4 มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำม
ประเด็นควำมรู้ทีก่ ำหนดในข้อ 1 
ทัง้ที่มีอยูใ่นตวับคุคลและแหลง่
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดี
มำพฒันำและจดัเก็บอยำ่งเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) 
 

1. ผู้ รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ 
สงัเครำะห์ควำมรู้ทัง้ที่มีอยูใ่นตวั
บคุคลและแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ ท่ี
เป็นแนวปฏิบตัิที่ดมีำพฒันำและ
จดัเก็บอยำ่งเป็นระบบ หมวดหมู ่
และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  
1.1 คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้  
1.2 คณะกรรมกำรบริหำร

โครงกำรพฒันำกำรรู้
สำรสนเทศ IT Talk ปี 54   

1.3 คณะกรรมกำรโครงกำร
บริกำรวชิำกำรเพื่อกำร
พฒันำสมรรถนะด้ำนไอซีที 
ครัง้ที่ 8, 9 และ 10 

1.4 คณะท ำงำนจดัท ำแนว
ปฏิบตัิที่ดีในกำรบริหำร
ควำมปลอดภยัของ
สำรสนเทศ 

1.5 คณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำรระบบห้องสมดุ
ดิจิทลัเพื่อกำรศกึษำ 
(KIDs-D@SWU) กิจกรรม
ที่ 3 : จดัหำสือ่สูห้่องสมดุ
ดิจิทลัเพื่อกำรศกึษำ 

1.6 คณะกรรมกำรบริหำร
โครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนไอซีที 
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพนู
ควำมรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง 
กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชนนครนำยก 

2. มีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธิภำพ
กำรบริหำรจดักำร และเผยแพร่
ควำมรู้ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

7.2.1.4 (1.1.1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ พ.ศ.
2553 - 2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=644&DOC_ID=3
950&Offi=Officialdom&do
c_type=16 

7.2.1.4 (1.1.2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ พ.ศ.
2555 - 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

officialdom/16/pdf/116590
0201200473.pdf 

7.2.1.4 (1.2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร
พฒันำกำรรู้สำรสนเทศ IT Talk ปี 54 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=314&DOC_ID=7
630&count=42&Offi=Offic
ialdom&doc_type=16 

7.2.1.4 (1.3.1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรโครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ด้ำนไอซีที ครัง้ที่ 8 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=957&DOC_ID=8
293&Offi=Officialdom&do
c_type=16 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt430_255501_16970.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt430_255501_16970.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt430_255501_16970.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201200473.pdf
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201200473.pdf
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201200473.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=957&DOC_ID=8293&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=957&DOC_ID=8293&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=957&DOC_ID=8293&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=957&DOC_ID=8293&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=957&DOC_ID=8293&Offi=Officialdom&doc_type=16
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1. จดัท ำเว็บไซท์กำรจดักำร

ควำมรู้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
2. เว็บไซต์แหลง่รวมควำมรู้ 

ส ำนกัคอมพวิเตอร์ด้วย
เคร่ืองมือวิกิ 

3. ศนูย์กำรศกึษำไซเบอร์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  

4. กำรท ำตลำดออนไลน์  

3 ควรมกีำรจดัพิมพ์วำรสำร หรือสือ่
สิง่พิมพ์ เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้และ
ยกยอ่งให้เกียรตแิก่ผู้ เป็นเจ้ำของ
ควำมรู้ เคลด็ลบั หรือนวตักรรม
ดงักลำ่ว 

1. กำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

2. แหลง่รวมควำมรู้ ส ำนกั
คอมพวิเตอร์ด้วยเคร่ืองมือวิกิ 

3. ศนูย์กำรศกึษำไซเบอร์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

4. กำรท ำตลำดออนไลน์ 
5. ถ่ำยทอดสดกำรเผยแพร่

ควำมรู้ผำ่นเว็บไซท์ 
(Webcast) 

6. คิดดีที่ มศว 
7. ประหยดัพลงังำน 
8. 5ส ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
9. กำรจดักำรควำมรู้ กำร

จดักำรเครือขำ่ยองครักษ์ 
และหอพกันิสติ 

10. กำรจดักำรเครือขำ่ยผำ่น
โปรแกรมวิเครำะห์สถำนะ 
(Zenoss) 

11. แนวปฏิบตัิที่ดี กำรเช่ือมตอ่
สำยสญัญำณและอปุกรณ์
เครือขำ่ยในตู้แร็ค 

 

7.2.1.4 (1.3.2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรโครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ด้ำนไอซีที ครัง้ที่ 9 

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

filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=1378&DOC_ID=
8710&Offi=Officialdom&d
oc_type=16 

7.2.1.4 (1.3.3) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรโครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ด้ำนไอซีที ครัง้ที่ 10 

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

filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=2454&DOC_ID=
9814&Offi=Officialdom&d
oc_type=16 

7.2.1.4 (1.4) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะท ำงำนจดัท ำแนวปฏิบตัิที่ดใีน
กำรบริหำรควำมปลอดภยัของ
สำรสนเทศ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=3728&DOC_ID=
7052&count=43&Offi=Offi
cialdom&doc_type=16 

7.2.1.4(1.5) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร
ระบบห้องสมดุดจิิทลัเพื่อกำรศกึษำ 
(KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 3 : 
จดัหำสือ่สูห้่องสมดุดิจิทลัเพื่อ
กำรศกึษำ 

 
 
 
 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1378&DOC_ID=8710&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1378&DOC_ID=8710&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1378&DOC_ID=8710&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1378&DOC_ID=8710&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1378&DOC_ID=8710&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2454&DOC_ID=9814&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2454&DOC_ID=9814&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2454&DOC_ID=9814&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2454&DOC_ID=9814&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2454&DOC_ID=9814&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16
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ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=369&DOC_ID=7
688&Offi=Officialdom&do
c_type=16 

7.2.1.4 (1.6) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนไอซีที 
กิจกรรมที่ 1 เพิม่พนูควำมรู้ทกัษะไอซี
ที เร่ือง กำรท ำตลำดออนไลน์เพือ่
ผลติภณัฑ์ชมุชนนครนำยก 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=77&DOC_ID=73
56&count=32&Offi=Offici
aldom&doc_type=16 

7.2.1.4 (2.1) เว็บเพจกำรจดักำร
ควำมรู้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?tabid=4068  
7.2.1.4 (2.2) เว็บไซต์แหลง่รวม
ควำมรู้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ด้วย
เคร่ืองมือวิกิ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://chilchil.swu.ac.th 

7.2.1.4 (2.3) ศนูย์กำรศกึษำ 
ไซเบอร์ ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/  

7.2.1.4 (2.4) กำรท ำตลำดออนไลน์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=6395  
7.2.1.4 (3.1) เว็บเพจกำรจดักำร
ควำมรู้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

 
 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068
http://chilchil.swu.ac.th/
http://cec.cc.swu.ac.th/
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?tabid=4068  
7.2.1.4 (3.2) เว็บไซต์แหลง่รวม
ควำมรู้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ด้วย
เคร่ืองมือวิกิ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://chilchil.swu.ac.th 

7.2.1.4 (3.3) ศนูย์กำรศกึษำ 
ไซเบอร์ ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/  

7.2.1.4 (3.4) กำรท ำตลำดออนไลน์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=6395 
7.2.1.4 (3.5) ถ่ำยทอดสดกำร
เผยแพร่ควำมรู้ผำ่นเว็บไซต์ 
(Webcast) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/De

fault.aspx?tabid=6220  
7.2.1.4 (3.6) คิดดีที่ มศว 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/  
7.2.1.4 (3.7) ประหยดัพลงังำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1206/brows
e-date  

7.2.1.4 (3.8) 5ส ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1468/brows
e-date 

 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068
http://chilchil.swu.ac.th/
http://cec.cc.swu.ac.th/
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6220
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6220
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206/browse-date
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206/browse-date
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206/browse-date
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206/browse-date
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1468/browse-date
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1468/browse-date
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1468/browse-date
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1468/browse-date
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7.2.1.4 (3.9) กำรจดักำรควำมรู้ 
กำรจดักำรเครือขำ่ยองครักษ์ และ
หอพกันิสติ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://noc.cc.swu.ac.th/Link

Click.aspx?fileticket=hkG
Zg4sxW38%3d&tabid=6
330&mid=16073 

7.2.1.4 (3.10) กำรจดักำร
เครือขำ่ยผำ่นโปรแกรมวิเครำะห์
สถำนะ (Zenoss) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://noc.cc.swu.ac.th/Porta

ls/120/MINT_T/กำรจดักำร
เครือขำ่ยผำ่นโปรแกรม
วิเครำะห์สถำนะ.pdf 

7.2.1.4 (3.11) แนวปฏิบตัิที่ดี กำร
เช่ือมตอ่สำยสญัญำณและอปุกรณ์
เครือขำ่ยในตู้แร็ค 
ดรูำยละเอยีด 
 http://noc.cc.swu.ac.th/Porta

ls/120/MINT_T/กำรเช่ือมตอ่
สำยสญัญำณและอปุกรณ์
เครือขำ่ยในตู้แร็ค.pdf 

5 มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
จดักำรควำมรู้ในปีกำรศกึษำ
ปัจจบุนัหรือปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ 
ที่เป็น ลำยลกัษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) และจำกควำมรู้ 
ทกัษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge)  ที่เป็นแนว
ปฏิบตัิที่ดีมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบตัิงำนจริง 
 

1. ผู้ รับผิดชอบมีกำรวิเครำะห์
ควำมรู้จำกแนวปฏิบตัิที่ดีจำก
แหลง่ตำ่งๆ น ำมำปรับใช้ให้
เหมำะสมกบับริบทของ
หนว่ยงำนท่ีเป็นกลุม่เป้ำหมำย 
1.1 ไวเลส(Wireless) และกำร

แก้ปัญหำ 
1.2 กำรจดักำรควำมรู้ กำร

จดักำรเครือขำ่ยองครักษ์ 
และหอพกันิสติ 

1.3 กำรจดักำรเครือขำ่ยผำ่น
โปรแกรมวิเครำะห์สถำนะ 
(Zenoss) 

1.4 แนวปฏิบตัิที่ดี กำร
เช่ือมตอ่สำยสญัญำณ 

7.2.1.5(1.1) ไวเลส(Wireless) 
และกำรแก้ปัญหำ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://chilchil.swu.ac.th 

7.2.1.5 (1.2) กำรจดักำรควำมรู้ 
กำรจดักำรเครือขำ่ยองครักษ์ และ
หอพกันิสติ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://noc.cc.swu.ac.th/Link

Click.aspx?fileticket=hkG
Zg4sxW38%3d&tabid=6
330&mid=16073 

7.2.1.5(1.3) กำรจดักำรเครือขำ่ย
ผำ่นโปรแกรมวิเครำะห์สถำนะ 
(Zenoss) 

 

http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=hkGZg4sxW38%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=hkGZg4sxW38%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=hkGZg4sxW38%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=hkGZg4sxW38%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การจัดการเครือข่ายผ่านโปรแกรมวิเคราะห์สถานะ.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การจัดการเครือข่ายผ่านโปรแกรมวิเคราะห์สถานะ.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การจัดการเครือข่ายผ่านโปรแกรมวิเคราะห์สถานะ.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การจัดการเครือข่ายผ่านโปรแกรมวิเคราะห์สถานะ.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://chilchil.swu.ac.th/
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=hkGZg4sxW38%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=hkGZg4sxW38%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=hkGZg4sxW38%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=hkGZg4sxW38%3d&tabid=6330&mid=16073


112 
 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 
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2. ผู้ รับผิดชอบควรขยำยผลกำร
ปรับใช้ไปยงัหนว่ยงำนตำ่งๆ 
และติดตำมวดัผลตำมประเด็น
ควำมรู้และเป้ำหมำยของกำร
จดักำรควำมรู้ที่สอดคล้องกบั
แผนกลยทุธ์ด้ำนกำรผลติบณัฑิต
และด้ำนกำรวจิยั 
1.1 แนวปฏิบตัิที่ดีในกำรใช้งำน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
1.2 แนวปฏิบตัิที่ดีในกำรใช้งำน 

Buasri E-mail 
3. มีกำรน ำผลกำรประเมินคณุภำพ
จำกภำยในและภำยนอกด้ำน
กำรจดักำรควำมรู้ มำปรับปรุง
และพฒันำระบบและกลไกกำร
จดักำรควำมรู้ของหนว่ยงำน 
3.1 ไวเลส(Wireless) และกำร

แก้ปัญหำ 
3.2 รำยงำนผลกำรส ำรวจ

ควำมต้องกำรใช้งำน
อินเทอร์เนต็ของนิสติภำย 
ในหอพกันิสติ มศว องครักษ์ 
ปีกำรศกึษำ 2554 

4. รำยงำนสรุปผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้
ตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ใน
ประเด็นยทุธศำสตร์ หรือกลยทุธ์
ของหนว่ยงำน  
4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชนนครนำยก 

4.2 สรุปผลกำรประเมิน
แบบสอบถำมกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชมุชนนครนำยก 

 

ดรูำยละเอยีด 
 http://noc.cc.swu.ac.th/Porta

ls/120/MINT_T/กำรจดักำร
เครือขำ่ยผำ่นโปรแกรม
วิเครำะห์สถำนะ.pdf 

7.2.1.5 (1.4) แนวปฏิบตัิที่ดี กำร
เช่ือมตอ่สำยสญัญำณและอปุกรณ์
เครือขำ่ยในตู้แร็ค 
ดรูำยละเอยีด 
 http://noc.cc.swu.ac.th/

Portals/120/MINT_T/กำร
เช่ือมตอ่สำยสญัญำณ
และอปุกรณ์เครือขำ่ยในตู้
แร็ค.pdf 

7.2.1.5 (2.1) แนวปฏิบตัิที่ดใีนกำร
ใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://secure.swu.ac.th/D

efault.aspx?tabid=5289  
7.2.1.5 (2.2) แนวปฏิบตัิที่ดใีนกำร
ใช้งำน Buasri E-mail 

 
ดรูำยละเอยีด 
 http://secure.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=5841  
7.2.1.5 (3.1) ไวเลส(Wireless) 
และกำรแก้ปัญหำ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://chilchil.swu.ac.th 

7.2.1.5 (3.2) รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรใช้งำนอนิเทอร์เน็ตของ
นิสติภำยในหอพกันิสติ มศว องครักษ์ 
ปีกำรศกึษำ 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://noc.cc.swu.ac.th/

LinkClick.aspx?fileticket
=6STosZFPBec%3d&ta
bid=6330&mid=16073 

 

http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การจัดการเครือข่ายผ่านโปรแกรมวิเคราะห์สถานะ.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การจัดการเครือข่ายผ่านโปรแกรมวิเคราะห์สถานะ.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การจัดการเครือข่ายผ่านโปรแกรมวิเคราะห์สถานะ.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การจัดการเครือข่ายผ่านโปรแกรมวิเคราะห์สถานะ.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/MINT_T/การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://secure.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5289
http://secure.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5289
http://secure.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5841
http://secure.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5841
http://chilchil.swu.ac.th/
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=6STosZFPBec%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=6STosZFPBec%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=6STosZFPBec%3d&tabid=6330&mid=16073
http://noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=6STosZFPBec%3d&tabid=6330&mid=16073
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
7.2.1.5 (4.1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชนจงัหวดั
นครนำยก 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/u

ploads/emt345_255402_1
2734.pdf  

7.2.1.5 (4.2) สรุปผลกำรประเมิน
แบบสอบถำมกำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑ์ชมุชนจงัหวดั
นครนำยก 
ดรูำยละเอยีด 
 http://esurvey.swu.ac.th

/phpframework/swu/qnr
/report/rptqnr001.php?q
nr_cd=QNR59005404&
web_system_id=1 

การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน  

  

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt345_255402_12734.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt345_255402_12734.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt345_255402_12734.pdf
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

มหำวิทยำลยัควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบำยและ
กำรวำงแผนในระดับสถำบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สำมำรถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทัง้ภำยในและ
ภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ทัง้เพื่อกำรบริหำร กำรวำงแผน และกำรตดัสินใจของผู้บริหำรทกุระดบั เพื่อกำรปฏิบตัิงำน
ตำมภำรกิจทกุด้ำนของบคุลำกร เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพื่อปรับปรุงและพฒันำ
สถำบนั ทัง้นี ้ระดบัดงักลำ่วต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพงึพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (information system plan) 
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสินใจตำมพนัธกิจของมหำวิทยำลยั โดยอย่ำงน้อยต้อง

ครอบคลมุกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงินและสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกนัคณุภำพ 

3. มีกำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
5. มีกำรสง่ข้อมลูผำ่นระบบเครือขำ่ยของหนว่ยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมที่ก ำหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรวำงแผนและพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรของ
มหำวิทยำลยั รวมทัง้กำรสนับสนุนให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
และบริกำรอุปกรณ์ต่ำงๆ  โดยจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลยัเป็นประจ ำทุกปี 
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ไอซีทีและกำรศึกษำไซเบอร์ มหำวิทยำลยัได้มอบหมำยให้
ส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดแูลตวับง่ชีท้ี่ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสินใจ (สกอ.) โดยส ำนกัคอมพิวเตอร์
เป็นผู้ดแูล จดัเก็บข้อมลู และรำยงำนข้อมลู 

เพื่อให้กำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลยัมีกำรปรับปรุงและพฒันำระบบให้สอดรับกบัควำมต้องกำร
ของผู้ ใช้งำน ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบผ่ำนระบบส ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ 
(http://esurvey.swu.ac.th) เป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ เพื่อน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจดงักล่ำวมำประกอบ  
ในกำรจดัท ำแผนปรับปรุงระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลยัตอ่ไป  

นอกจำกนี ้ส ำนกัคอมพิวเตอร์ยงัมีหน้ำที่ในกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดไว้ โดยมีระบบสำรสนเทศที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำน
นกัศึกษำ บุคลำกร หลกัสตูร และกำรเงินอดุมศึกษำ และระบบฐำนข้อมลูภำวะกำรมีงำนท ำของบณัฑิตอย่ำงเป็นระบบ 
และมีกำรบ ำรุงรักษำข้อมูลให้มีควำมถูกต้องทนัสมยัอยู่เสมอ สำมำรถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วในเวลำที่ต้องกำร 
รวมถึงมีกำรดแูลในเร่ืองของควำมปลอดภยัของข้อมลู ที่มีประสทิธิภำพ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีแผนระบบสำรสนเทศ 
(InformationSystem Plan) 

1. มหำวิทยำลยัได้แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำร
ยทุธศำสตร์ไอซีทีและ
กำรศกึษำไซเบอร์ 
(1.1),(1.2),(1.3) ท ำหน้ำที่
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสือ่สำร ให้เป็นไป 
ตำมแผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร
ของมหำวิทยำลยั(1.4) และ
สอดรับกบัแผนยทุธศำสตร์ 
15 ปี มศว ด้วย ทัง้นี ้ยงัมี

ดรูำยละเอยีด 

 File : 1_1_ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำร
ยทุธศำสตร์ไอซีทีและ
กำรศกึษำไซเบอร์.pdf 

 File : 1_2_รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำร
ยทุธศำสตร์ไอซีทีและ
กำรศกึษำไซเบอร์.pdf  

เว็บไซต์ CIO เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ขำ่วสำร  (http://cio.swu.ac.th 

 

 

http://esurvey.swu.ac.th/
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%201/1_1_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%201/1_1_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%201/1_1_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%201/1_1_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%201/1_2_รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%201/1_2_รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%201/1_2_รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%201/1_2_รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์.pdf
http://cio.swu.ac.th/
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เป็น
หนว่ยงำนหลกัในกำรวำงแผน
และพฒันำระบบคอมพวิเตอร์
เพื่อกำรบริหำรของ
มหำวิทยำลยั รวมทัง้กำร
สนบัสนนุให้บริกำรระบบ
เครือขำ่ยคอมพวิเตอร์ 
ห้องปฏิบตัิกำรส ำหรับกำร
เรียนกำรสอน และบริกำร
อปุกรณ์ตำ่ง ๆ  โดยจดัท ำ
แผนปฏิบตัิรำชกำรเพื่อ
สนบัสนนุภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั (1.5) เป็น
ประจ ำทกุปีผำ่นควำม
เห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์
ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์ 
พร้อมทัง้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร
ดงักลำ่วพิจำรณำเป็นรำย 
ไตรมำส (1.6) 

2. ระบบสำรสนเทศที่น ำเสนอใน
แผนระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
รำยละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 วตัถปุระสงค์ควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำนของระบบ 
แตล่ะระบบ 

 ควำมสอดคล้องของแตล่ะ
ระบบท่ีมีตอ่แตล่ะกลยทุธ์
ของมหำวิทยำลยั 

 File :  1_4_แผนแมบ่ท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สือ่สำร มหำวิทยำลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 2555_2559 
.pdf  

 File :  1_5_แผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อ
สนบัสนนุภำรกิจของ
มหำวิทยำลยัประจ ำปี 
2555.pdf 

  File : 1_6 รำยงำนประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำร
ยทุธศำสตร์ไอซีทีและ
กำรศกึษำไซเบอร์  เว็บไซต์ : (  
http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?cou
nt=48&doc_id=1136&DOC_
TYPE=19  ) 

 File :  1_7 SWUCC ActionPlan 
Report Q2.pdf 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงระบบ
สำรสนเทศที่น ำเสนอใหม่
กับระบบสำรสนเทศที่มีอยู่
ในปัจจบุนั 

 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่
ต้องกำรใช้ในแตล่ะระบบทัง้ 
ahardwarea softwarea 
(system software และ 
application software) 
database peopleware 
และ facilities อื่น ๆ 

 งบประมำณทีต้่องกำรใช้ใน
แตล่ะระบบ 

 กำรประเมินควำมคุ้มคำ่
ของระบบสำรสนเทศ 

 กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั
ของระบบสำรสนเทศ (1.7) 

2 มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรตดัสนิใจตำม
พนัธกิจของมหำวิทยำลยั โดย
อยำ่งน้อยต้องครอบคลมุกำร
จดักำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั 
กำรบริหำรจดักำร และกำรเงิน 
และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกนัคณุภำพ 

1. มหำวิทยำลยัมีระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรตดัสนิใจซึง่เป็นระบบ
สำรสนเทศที่น ำข้อมลูจำก
ระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำร
ปฏิบตัิงำนประจ ำวนัมำสร้ำง
เป็นระบบสำรสนเทศ โดยมี
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องตำม
ภำระกิจในแตล่ะด้ำน  อำทิ 
กองบริกำรกำรศกึษำ บณัฑิต
วิทยำลยั กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
กองคลงั เป็นผู้มีสว่นร่วมใน
กำรวเิครำะห์ออกแบบระบบ
ให้สอดคล้องและเป็นไปตำม

2.1  ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจดักำร
เรียนกำรสอน  
ดรูำยละเอยีด 

 http://supreme.swu.ac.th 

 http://syllabus.swu.ac.th/  

 http://course.swu.ac.th/  

 http://tqf.swu.ac.th  

2.2  ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวิจยั  
ดรูำยละเอยีด  

 http://rose.swu.ac.th/swu/rose/   

2.3  ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://payment.swu.ac.th  

 http://huris.swu.ac.th  
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
วตัถปุระสงค์ มีกำรติดตำม 
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน 
ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถกูต้องของโปรแกรม
ระบบงำน และข้อมลูที่ได้
อยำ่งสม ำ่เสมอ มีกำรประชมุ
กบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้ข้อมลูถกูต้องตรงกนั 
เพื่อให้สำมำรถตอบสนองพนัธ
กิจของมหำวิทยำลยัได้อยำ่ง
ครบถ้วน  ทัง้ด้ำนกำรจดักำร
เรียนกำรสอน (2.1) กำรวิจยั
(2.2) กำรเงิน(2.3) กำรบริหำร
จดักำรด้ำนอื่น ๆ (2.4) ทัง้นี ้
ข้อมลูดงักลำ่วสำมำรถ
น ำมำใช้เป็นข้อมลูใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำ  ในกำรด ำเนินกำร
ตำ่ง ๆ ได้เป็นอยำ่งด ี

2.4  ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร
จดักำร ด้ำนอื่น ๆ 

 http://emeeting.swu.ac.th  

 http://infoservice.swu.ac.th  

 http://sap.swu.ac.th  

 http://huris.swu.ac.th  

 http://project.swu.ac.th 

 http://train.swu.ac.th 

 http://esurvey.swu.ac.th 

3 มีกำรประเมินควำมพงึพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำร
ประเมินควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ โดย 
ได้จดัท ำ แบบส ำรวจควำม 
พงึพอใจทีม่ีตอ่ระบบ
สำรสนเทศมหำวิทยำลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2554 (3.1) ผำ่น
เว็บไซต์ระบบ  e-Surevey 
system (3.2) โดยมีกำร
ก ำหนดระยะเวลำของกำร
ประเมินในช่วง ระหวำ่งวนัท่ี 

ดรูำยละเอยีด 

 3_1_แบบส ำรวจควำมพงึพอใจ
ที่มีตอ่ระบบสำรสนเทศ
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2554.pdf 

 http://esurvey.swu.ac.th/phpfr
amework/swu/qnr/index.php 

 3_3_MIS_Report_survey_100
52555.pdf   
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
12 มกรำคม 2555 – 10 
พฤษภำคม 2555 ได้มีกำร
จดัท ำสรุปผลกำรประเมิน 
(3.3) และมีกำรรำยงำนให้ที่
ประชมุผู้บริหำรทรำบ (3.4) 
(3.5) 

 3_4_รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร์ครัง้ที่ 5.pdf  

วำระสบืเนื่อง 3.1.1 
พิจำรณำผลกำรประเมิน
ควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศ 

 3_5_รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร์ครัง้ที่ 8.pdf  

วำระสบืเนื่อง 3.1.1  
ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 

4 มีกำรน ำผลกำรประเมินควำม
พงึพอใจของผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศมำปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ 

1. ที่ผำ่นมำส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้
น ำผลกำรประเมินควำมพงึ
พอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2553  
มำด ำเนินกำรพฒันำและ
ปรับปรุงระบบตำมที่ได้ระบไุว้
ในข้อเสนอแนะ (4.1) และ 
ในปีกำรศกึษำ 2554  
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้จดัท ำ
แบบประเมินควำมพงึพอใจ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศอกีครัง้ 
ซึง่ผลกำรประเมินควำมพงึ
พอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
(4.2) ในครัง้นี ้ได้มีกำรน ำเสนอ
ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร

ดรูำยละเอยีด 

 4_1_MIS_Report_survey 
2553.pdf  

 4_2_MIS_Report_survey_100
52555.pdf 

 4_3_รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร์ครัง้ที่ 5.pdf   
วำระสบืเนื่อง 3.1.1 พิจำรณำ
ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศ 

 4_4_รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร์ครัง้ที่ 8.pdf 
วำระสบืเนื่อง 3.1.1  

ผลกำรประเมินควำมพงึ
พอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554  
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ (4.2) 
(4.3) โดยได้มกีำรน ำผลกำร
ประเมินควำมพงึพอใจ 
มำใช้ในกำรจดัท ำแผนกำร
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
(4.4) ที่ผำ่นกำรพิจำรณำจำก
ผู้บริหำรแล้วไปด ำเนินกำร
ตำมแผนปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด (4.5) 

 4_5_MIS_Report_survey_100
52555.pdf 

5 มีกำรสง่ข้อมลูผำ่นระบบ
เครือขำ่ยของหนว่ยงำน
ภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมที่
ก ำหนด 

1. มหำวิทยำลยัมีกำรสง่ข้อมลู
ผำ่นระบบเครือขำ่ยของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อดุมศกึษำตำมที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ
ก ำหนด ได้แก่ ระบบฐำนข้อมลู
ด้ำนกำรประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำ ระดบัอดุมศกึษำ 
(CHE QA Online) (5.1)  
กำรจดัสง่ฐำนข้อมลู
รำยบคุคลด้ำนนิสติ บคุลำกร 
หลกัสตูร ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ 
และข้อมลูภำวะกำรมงีำนท ำ
ของนิสติ (5.2.1), (5.2.2), 
(5.2.3) , (5.2.4) , (5.2.5) , 
(5.2.6) 

5.1 กำรสง่ข้อมลูด้ำนกำรประกนั
คณุภำพกำรศกึษำ ระดบัอดุมศกึษำ 
(CHE QA Online)  
5.2 กำรสง่ข้อมลูรำยบคุคลด้ำนนิสติ 
บคุลำกร และหลกัสตูรในมหำวิทยำลยั 

       5.2.1 ระบบฐำนข้อมลูนกัศกึษำ  

                บคุลำกร หลกัสตูร ผู้ส ำเร็จ    

                กำรศกึษำ กำรเงิน           

                อดุมศกึษำ มีกำร  
                 ด ำเนินกำรตรงตำมรูปแบบ 

                มำตรฐำนกลำงที่ สกอ.  

                ก ำหนด  
ดรูำยละเอยีด 

 http://www.data3.mua.go.th/d
ata3/เมนูควำมก้ำวหน้ำใน
กำรสง่ข้อมลู 

 5_2_2_ควำมก้ำวหน้ำในกำรสง่
ข้อมลู.pdf 

5.3  ผลกำรตรวจสอบข้อมลูอยำ่ง
เป็นทำงกำร สกอ. จะเป็นผู้จดัท ำ
หนงัสอืรำยงำนผลคะแนนกำรจดัท ำ
ข้อมลูให้กบัมหำวิทยำลยั อีกครัง้ 

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%204/4_5_MIS_Report_survey_10052555.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%204/4_5_MIS_Report_survey_10052555.pdf
http://www.data3.mua.go.th/data3/
http://www.data3.mua.go.th/data3/
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%205/5_2_2_ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%205/5_2_2_ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

ปัจจบุนัสำมำรถตรวจสอบผล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรตรวจสอบได้
จำกเว็บไซต์ 

 http://www.data3.mua.go.th/d
ata3/เมนคูวำมก้ำวหน้ำในกำร
ตรวจสอบ 

 5_2_4_ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ตรวจสอบข้อมลู.pdf 

5.2.5 หนงัสอืบนัทกึข้อควำมกำรจดัสง่
ข้อมลูรูปภำพของนิสติ 
ดรูำยละเอยีด 

 5_2_5_Memo_Sent_DataPictu
re.pdf 

5.2.6  รำยงำนกำรส ำรวจภำวะ 

กำรมงีำนท ำของบณัฑติ 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ดรูำยละเอยีด 

 5_2_6_Report_QNI_Swu.pdf 

การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน  

  

http://www.data3.mua.go.th/data3/
http://www.data3.mua.go.th/data3/
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%205/5_2_4_ความก้าวหน้าในการตรวจสอบข้อมูล.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.3/เกณฑ์ข้อที่%205/5_2_4_ความก้าวหน้าในการตรวจสอบข้อมูล.pdf
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

เพื่อให้หนว่ยงำนมีระบบบริหำรควำมเสีย่ง โดยกำรบริหำรและควบคมุปัจจยั  กิจกรรม  และกระบวนกำรด ำเนินงำน
ที่อำจเป็นมลูเหตขุองควำมเสยีหำย (ทัง้ในรูปของตวัเงิน หรือไมใ่ช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง และกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประสทิธิภำพ ประสทิธิผล หรือควำมคุ้มคำ่) เพื่อให้ระดบัควำมเสีย่ง และขนำดของควำม
เสยีหำยที่จะเกิดขึน้ในอนำคตอยูใ่นระดบัที่ยอมรับและควบคมุได้  โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกนัจำกกำรคำดกำรณ์
ปัญหำลว่งหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพื่อป้องกนัหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำรวมทัง้กำรมีแผนส ำรองต่อภำวะฉกุเฉิน 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อ
กำรบรรลเุป้ำหมำยของหนว่ยงำนตำมยทุธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคญั 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสงูและตวัแทน  
ที่รับผิดชอบพนัธกิจหลกัของหนว่ยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบคุวำมเสีย่งและปัจจยัที่ก่อให้เกิดควำมเสีย่งอยำ่งน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของ
หนว่ยงำนจำกตวัอยำ่งตอ่ไปนี ้ 

 ควำมเสีย่งด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี)   
 ควำมเสีย่งด้ำนยทุธศำสตร์หรือกลยทุธ์ของหนว่ยงำน 
 ควำมเสีย่งด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
 ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบตังิำน เชน่ ควำมเสีย่งของกระบวนกำรบริหำหลกัสตูร กำรบริหำรงำนวิจยั 

ระบบงำน ระบบประกนัคณุภำพ 
 ควำมเสีย่งด้ำนบคุลำกรและควำมเสีย่งด้ำนธรรมำภิบำลโดยเฉพำะจรรยำบรรณของอำจำรย์และ

บคุลำกร 
 ควำมเสีย่งจำกเหตกุำรณ์ภำยนอก 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสีย่งและจดัล ำดบัควำมเสีย่งที่ได้จำกกำรวเิครำะห์ในข้อ 2   
4. มีกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสีย่งที่มีระดบัควำมเสีย่งสงูและด ำเนินกำรตำมแผน   
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน

เพื่อพิจำรณำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปใช้ในกำรปรับแผน

หรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถดัไป 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรควบคมุ ตรวจสอบ ประเมิน และพฒันำกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดบัคณุภำพตำมมำตรฐำนที่มหำวิทยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงอิง
จำกคูม่ือกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 และส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรวดัผลส ำเร็จของ
กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน และรำยงำนผลกำรประกนัคณุภำพตอ่ฝ่ำยประกนัคณุภำพของมหำวิทยำลยั และได้
น ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
ปรับปรุงและใช้ในกำรประเมินในปีต่อไป ซึ่งกำรประกันคุณภำพนัน้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยต่ำง  ๆ
ภำยในส ำนกัคอมพิวเตอร์ และได้มีกำรจัดตัง้คณะอนุกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง โดยได้มีตวัแทนของ
แต่ละฝ่ำยเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรและผู้ ให้ข้อมลู และได้มีกำรชีแ้จงข้อมูลเก่ียวกับกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำแก่
บุคลำกรทุกคนเพื่อให้บุคลำกรได้เข้ำใจถึงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้ส ำนกัคอมพิวเตอร์สำมำรถสนบัสนุน
กำรกำรเรียนกำรสอน ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพตอ่ไป 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่ง 
โดยมีผู้บริหำรระดบัสงูและ
ตวัแทนที่รับผิดชอบพนัธกิจหลกั
ของหนว่ยงำนร่วมเป็น
คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  

มีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร
คณุภำพและคณะกรรมกำรสง่เสริม
กำรควบคมุภำยใน  ส ำนกั
คอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์และ
ผู้ รับผิดชอบในแตล่ะพนัธกิจหลกัของ
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  โดยได้มีกำรระบุ
รำยละเอียดกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำร  มีกำรก ำหนดรอบ
กำรประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7.4.1 (1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ เลขที่ 
077/2554 วนัท่ี  28 ธนัวำคม 
2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.
ac.th/filepdf_c.asp?do
c_id=11393&count=&
Offi=Officialdom&file_i
d=1037&doc_type=16
&types=pdf&free=free 

 File:pdf 
7.4.1 (2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรควบคมุ
ภำยในส ำนกัคอมพวิเตอร์ เลขที่ 
022/2553 ลงวนัท่ี  26  กมุภำพนัธ์ 
2553 
 
 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?doc_id=11393&count=&Offi=Officialdom&file_id=1037&doc_type=16&types=pdf&free=free
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?doc_id=11393&count=&Offi=Officialdom&file_id=1037&doc_type=16&types=pdf&free=free
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?doc_id=11393&count=&Offi=Officialdom&file_id=1037&doc_type=16&types=pdf&free=free
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?doc_id=11393&count=&Offi=Officialdom&file_id=1037&doc_type=16&types=pdf&free=free
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?doc_id=11393&count=&Offi=Officialdom&file_id=1037&doc_type=16&types=pdf&free=free
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?doc_id=11393&count=&Offi=Officialdom&file_id=1037&doc_type=16&types=pdf&free=free
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_1/7.4.1(1)_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ%20เลขที่%200772554.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail.asp?doc_id=3
949&doc_type_cd=16&B
OX_SERIES=3822&SERI
ES=1  

 File:pdf 
7.4.1(3) ค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ภำยใน  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

ที่ 014/2555 ลงวนัท่ี  5  มีนำคม  
2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail.asp?count=13&
doc_id=11285&doc_type_
cd=16&BOX_SERIES=119
85&SERIES=1  

 File:pdf 
7.4.1 (4) แผนกำรด ำเนินงำนกำร
ควบคมุภำยใน  ส ำนกัคอมพวิเตอร์  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt215_255403_1
8268.pdf  

7.4.1 (5) แผนกำรด ำเนินกำรบริหำร
ควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_1/7.4.1(2)_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=13&doc_id=11285&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11985&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=13&doc_id=11285&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11985&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=13&doc_id=11285&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11985&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=13&doc_id=11285&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11985&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=13&doc_id=11285&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=11985&SERIES=1
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_1/7.4.1(3)_คำสั่งแต่งตั้ง่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255403_18268.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255403_18268.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255403_18268.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt215_255405_1
9143.pdf  

2 มีกำรวิเครำะห์และระบคุวำม
เสีย่ง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดควำม
เสีย่งอยำ่งน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบท
ของหนว่ยงำน   

 

ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้วิเครำะห์และ
ระบปัุจจยัเสีย่งที่สง่ผลกระทบหรือ
สร้ำงควำมเสยีหำยหรือควำม
ล้มเหลวหรือลดโอกำสที่จะบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรบริหำรงำน  และ
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัจจยั
เสีย่ง   5 ด้ำน ดงันี ้

1) ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
2) ด้ำนกลยทุธ์ 
3) ด้ำนนโยบำย 
4) ด้ำนกำรปฏิบตัิงำน 
5) ด้ำนปัจจยัภำยนอก 

7.4.2 (1) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรควบคมุ
ภำยใน  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  ครัง้ที่ 
4  วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/
conclusion_file/emt215_25
5404_minute.pdf  

 File:pdf 
7.4.2(2) รำยงำนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำร
ควบคมุภำยใน รอบ  9  เดือน       
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.t
h/uploads/emt215_255
404_18267.pdf 

 File:pdf 
7.4.2(3) รำยงำนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำร
ควบคุมภำยใน รอบ 12 เดือน         
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.t
h/uploads/emt215_255
501_16830.pdf  

 File:pdf 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255405_19143.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255405_19143.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255405_19143.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255404_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255404_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255404_minute.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_2/7.4.2(1)_รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม%20ครั้งที่%204_2554.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255404_18267.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255404_18267.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255404_18267.pdf
file:///D:/Quality_Assurance/SAR/SAR%202554/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_2/7.4.2(2)_รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20รอบ%2012%20เดือน.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255501_16830.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255501_16830.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255501_16830.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_2/7.4.2(3)_รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน%20รอบ%2012%20เดือน.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

3 มีกำรประเมินโอกำสและ
ผลกระทบของควำมเสีย่งและ
จดัล ำดบัควำมเสีย่งที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 2   

ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้ประเมิน
โอกำสและผลกระทบของควำม
เสีย่งและจดัล ำดบัควำมเสีย่ง จำก
เหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้หรือควำมนำ่จะ
เป็นในอนำคต  โดยคำดกำรณ์จำก
ข้อมลูในอดีตและสภำพแวดล้อมที่
เก่ียวข้อง 

7.4.3 (1) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรควบคมุ
ภำยใน  ครัง้ที่  3  พิจำรณำทบทวน
ตำมรำยงำนแผนกำรบริหำรควำม
เสีย่ง   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554   
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/
conclusion_file/emt215_2
55403_minute.pdf  

 File:pdf 
7.4.3(2) รำยงำนแผนกำรบริหำรควำม
เสีย่ง  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด. 

 http://emeeting.swu.ac.th/
uploads/emt215_255405
_19139.pdf 

 File:pdf 
4  มีกำรจดัท ำแผนบริหำร           

ควำมเสีย่งที่มีระดบัควำมเสีย่งสงู 
และด ำเนินกำรตำมแผน   

 

ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้มีกำรจดัท ำ
แผนบริหำรควำมเสีย่ง  
ปีงบประมำณ  2554  และ
ปีงบประมำณ 2555 

7.4.4(1) รำยงำนแผนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=989 

 File:pdf 
7.4.4(2) รำยงำนแผนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.asp
?doc_id=1175  

 File:pdf 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255403_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255403_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255403_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255405_19139.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255405_19139.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt215_255405_19139.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_3/7.4.3(2)_รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง%20%20ประจำปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202554.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_4/7.4.4(1)_รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง%20%20ปีงบประมาณ%20%202554.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1175
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1175
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1175
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_4/7.4.4.(2)%20ร%20ายงานแผนการบริหารความเสี่ยง%20ปีงบประมาณ%202555.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

7.4.4(3) ขัน้ตอนกำรส ำรองข้อมลู 
ดรูำยละเอยีด 

 File PDF 

7.4.4(4) ขัน้ตอนกำรแก้ปัญหำกรณี
ไฟฟ้ำดบั 
ดรูำยละเอยีด 

 File PDF 

7.4.4(5) ระบบรักษำควำมปลอดภยั 
(firewall) 
ดรูำยละเอยีด 

 File PDF  

7.4.4(6)  ขัน้ตอนกำร Backup ลง 
Storage 
ดรูำยละเอยีด 

 File PDF  

7.4.4(7) ขัน้ตอนกำรน ำครุภณัฑ์
ออกนอกอำคำร 
ดรูำยละเอยีด 

 File PDF  

5 มีกำรตดิตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผน และ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริหำร
หนว่ยงำนเพื่อพจิำรณำอยำ่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ  และ
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรควบคมุ
ภำยใน  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ได้ประชมุ
เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ด ำเนินงำน  และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน  ปัญหำ อปุสรรค  
แนวทำงกำรแก้ไข  พร้อมข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุง โดยจดัท ำเป็น
เอกสำรรำยงำนตำมแบบ ปย. 2 ตอ่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ แล
คณะกรรมกำรบริหำรหนว่ยงำน  

7.4.5(1) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ  
ครัง้ที่ 3/2554 วนัที่  25 เมษำยน 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.t
h/conclusion_file/emt4
07_255403_minute.pdf  

 File PDF  

7.4.5(2) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ 

ครัง้ที่ 4/2554 วนัท่ี  23 พฤษภำคม 
2554 

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_4/7.4.4(3)%20ขั้นตอนการสำรองข้อมูล.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_4/7.4.4(4)%20ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีไฟฟ้าดับ.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_4/7.4.4(5)%20ระบบรักษาความปลอดภัย(firewall).pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_4/7.4.4(6)%20ขั้นตอนการ%20Back%20up%20ข้อมูลลง%20Storage.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_4/7.4.4(7)%20ขั้นตอนการนำครุภัณฑ์ออกนอกอาคาร.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255403_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255403_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255403_minute.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_5/7.4.5(1)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการคุณภาพ%20ครั้งที่%203_2554.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.t
h/conclusion_file/emt4
07_255404_minute.pdf  

 File PDF  

7.4.5(3) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ 
ครัง้ที่ 1/2555 วนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 
2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/
conclusion_file/emt407_2
55501_minute.pdf   

 File PDF  

7.4.5(4) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรควบคมุ
ภำยใน  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  ครัง้ที่ 
3/2554  วนัท่ี  4 พฤษภำคม 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.t
h/conclusion_file/emt2 1
5_255403_minute.pdf  

 File PDF  
6 มีกำรน ำผลกำรประเมิน และ

ข้อเสนอแนะจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรหนว่ยงำนไปใช้
ในกำรปรับแผนหรือวเิครำะห์
ควำมเสีย่งในรอบปีถดัไป 

จำกผลกำรประเมินในปี 2553  ได้
น ำผลกำรประเมินมำประกอบกำร
พิจำรณำระดบัควำมเสีย่งหลงัจำก
จดักำรควำมเสีย่งและข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรหนว่ยงำน  รวมทัง้
ควำมเสีย่งในด้ำนอื่น ๆ  มำ
พิจำรณำเพิ่มเติม  ในกำรจดัท ำแผน
บริหำรควำมเสีย่งในปี 2554   

7.4.6(1) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  ครัง้ที่ 3/2554 
วนัท่ี  25 เมษำยน 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.t
h/conclusion_file/emt4
07_255403_minute.pdf  

 File PDF  

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255404_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255404_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255404_minute.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_5/7.4.5(2)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ%20ครั้งที่%204_2554.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_5/7.4.5(3)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ%20ครั้งที่%201_2555.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255403_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255403_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255403_minute.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_5/7.4.5(4)รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม%20ครั้งที่%203_2554.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255403_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255403_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255403_minute.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_6/7.4.6(1)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการคุณภาพ%20ครั้งที่%203_2554.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

7.4.6(2) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรควบคมุ
ภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ครัง้ที ่
5/2554 วนัท่ี  12  ตลุำคม  2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/c
onclusion_file/emt215_25
5405_minute.pdf  

 File PDF  
 
การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

6  ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน  
 

  

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255405_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255405_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt215_255405_minute.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_6/7.4.6(2)รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการคบคุมภายใน%20ครั้งที่%205_2554.pdf
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ตัวบ่งชี ้มศว 7.5.1  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

คุณภำพของกำรศึกษำจะเกิดขึน้ ถ้ำสถำนศึกษำมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีควำมรักองค์กร มุ่งมัน่ตัง้ใจปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำระงำนท่ีก ำหนด ผู้บริหำรมีกำรมอบหมำยงำนให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชำตำมศกัยภำพ ควำมถนดั ควำมสนใจ
ของแต่ละบุคคล บุคลำกรทุกระดบัมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน องค์กรมีกำรพฒันำบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพ และ
หำวิธีกำรท่ีจะธ ำรงรักษำบคุลำกรท่ีมีประสทิธิภำพให้อยูก่บัองค์กรตลอดไป 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพฒันำบคุลำกรท่ีมีกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
2. มีกำรบริหำรและกำรพฒันำบคุลำกรให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 
3. มีสวสัดิกำรเสริมสร้ำงสขุภำพท่ีด ีสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้บคุลำกรสำมำรถท ำงำนได้อยำ่งมี ประสทิธิภำพ

และสร้ำงบรรยำกำศทีด่ีของสถำนท่ีท ำงำนด้วยกิจกรรม 5ส 
4. มีระบบกำรตดิตำมกำรน ำควำมรู้และทกัษะที่ได้จำกกำรพฒันำมำใช้ในกำรปฏิบตังิำนท่ีเก่ียวข้อง 
5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณแก่บคุลำกร และดแูลควบคมุให้บคุลำกรถือปฏิบตัิ 
6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพฒันำบคุลำกร 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพฒันำบคุลำกร 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหนว่ยงำนหนึง่ที่มีภำรกิจที่สนบัสนนุทำงด้ำนวิชำกำรให้กบั
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีภำรกิจกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลยั ซึ่งภำรกิจดงักล่ำวนัน้เก่ียวข้องเป็น
อยำ่งมำกกบัเทคโนโลยีทำงด้ำนตำ่ง ๆ เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะให้ท ำ
ให้ภำรกิจของมหำวิทยำลยัด ำเนินไปได้อยำ่งตอ่เนื่องและมีประสิทธิภำพ ดงันัน้ บคุลำกรที่เข้ำท ำหน้ำที่ในส ำนกัคอมพิวเตอร์
จึงจ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จะสำมำรถได้รับกำรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม เพื่อให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ และสำมำรถประยกุต์มำใช้ในงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงดี ประกอบกบันโยบำยหรือ
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ยทุธศำสตร์ของรัฐบำล และมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒที่ต้องให้มีแผนงำน นโยบำย และกลยทุธ์ทำงด้ำนกำรพฒันำ
บคุลำกรอยำ่งชดัเจน เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึน้  

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบคุคล ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกบั ดแูล ติดตำม
งำนบคุคล รวมถึงกำรพฒันำบคุลำกรของส ำนกัคอมพิวเตอร์ โดยได้มีกำรประชุมจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2554)  และจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกรและกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ แต่ละประจ ำปี  
โดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำนพฒันำบุคลำกรของปีที่ผ่ำนมำ  รวมถึงกำรมีสวสัดิกำรเสริมสร้ำงสขุภำพที่ดี 
และสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้บคุลำกรมสำมำรถท ำงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ พร้อมทัง้มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้เผยแพร่และ
แลกเปลีย่นควำมรู้ร่วมกนั  ส ำหรับในปีกำรศกึษำ 2554  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรไว้ ดงันี ้

1. จดัท ำและปรับปรุงเว็บเพจกำรพฒันำบคุลำกำร ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้ปรับปรุงกำรพฒันำบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแหลง่รวบรวมข้อมลู กิจกรรม 
และเผยแพร่ให้บคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ และผู้สนใจได้รับทรำบ 
      URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674 

2. มีแผนกำรบริหำรและกำรพฒันำบคุลำกรประจ ำปี พ.ศ. 2554 และ 2555 
3. จดัท ำรำยงำนผลด ำเนินงำนกำรพฒันำบคุลำกรและกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2554            
4. กิจกรรมในรอบปีกำรศกึษำ 2554 

 จดัสง่บคุลำกรพฒันำบคุคล (อบรม/สมัมนำ/ประชมุเชิงปฏิบตัิงำน/ดงูำน/ฟังบรรยำย) บุคลำกร
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ทุกคนได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ำร่วมกิจกรรม  พฒันำบคุลำกร อยำ่ง
น้อย 1 กิจกรรม ในแตล่ะปีกำรศกึษำ บรรลตุำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  

ประเภท 
การพฒันาบุคลากร 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน 
(คน) 

 

อบรม 13 23 

สมัมนา 22 47 

ประชุม 6 19 

ดงูาน 1 1 

บรรยาย 0 0 

หมาเหตุ โดยสำมำรถดรูำยละเอียดกำรพฒันำบคุลำกรทัง้หมดได้ที่ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=999 
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อบรม สมัมนำ ประชมุ ดงูำน บรรยำย 
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แผนภูมิแสดงการส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนา
บุคลากรประจ าปีการศึกษา 2554 

จ ำนวน (ครัง้) 

จ ำนวน (คน) 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674
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 ส ำนกัคอมพวิเตอร์จดัโครงกำรพฒันำบคุลำกร และสมัมนำประจ ำปี 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

13 ธนัวำคม 2554 ส ำนกัคอมพวิเตอร์จดัโครงกำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำร  
เร่ือง"กำรจดัท ำตวัชีว้ดักำรปฏิบตัิงำนรำยบคุคล(KPI) และสมรรถนะ
(Competency)" 

20 มีนำคม 2555 โครงกำรจดักำรควำมรู้ด้ำนกำรแบง่ปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จำกผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง (Tacit knowledge) 

27 เมษำยน 2555 อบรม Visual Basic 

23-25 พฤษภำคม  
2555 

โครงกำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำร 

“เตรียมควำมพร้อมองค์กรและบคุลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร์สูอ่ำเชียน 
2015” 

สรุปผลกำรด ำเนินตำมตวับง่ชี ้

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีแผนกำรบริหำรและกำรพฒันำ
บคุลำกรท่ีมีกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรวิเครำะห์
แผนกำรบริหำรและกำรพฒันำทรัพยำกร
บุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่ส ำคัญ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ข้อมลูอตัรำก ำลงับคุลำกรใน
ปัจจบุนั และที่ต้องกำรในอนำคตอยำ่ง
น้อย 5 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อใช้ในกำรวำงแผน
ควำมต้องกำรด้ำนบคุลำกรของหนว่ยงำน  

2. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรใน
กำรอบรม (training needs) ของ
บคุลำกร เป็นประจ ำทกุปี เพื่อให้ได้รับ
กำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดให้
บคุลำกรจะต้องได้รับกำรอบรมอยำ่งน้อย
ปีละครัง้ ทกุคน 

3. มีกำรน ำผลกำรปฏิบตัิงำนและ
ผลกำรพฒันำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ของสำยงำน ในรอบปีที่ผำ่นมำ เพื่อใช้
ในกำรมอบหมำยงำน และใช้เพื่อ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน (เงินสำขำขำด
แคลน และเงินเพิม่พิเศษ)  

7.5.1.1 (1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบคุคล 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=762&D
OC_ID=11115&Offi=Of
ficialdom&doc_type=1
6  

 File:pdf 
7.5.1.1 (2)  ข้อมลูอตัรำก ำลงั
บคุลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร์ใน
ปัจจบุนั 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=413  
7.5.1.1 (3) ข้อมลูควำมต้องกำร
อตัรำก ำลงั 5 ปี 

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.4/เกณฑ์ข้อที่_1/7.4.1(2)_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=413
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=413
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

4.  มีกำรจดัท ำเว็บเพจกำรพฒันำ
บคุลำกร ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็น
แหลง่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู
ขำ่วสำร ให้บคุลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร์
ได้รับทรำบ
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?ta
bid=4674  

ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 

7.5.1.1 (4)  ข้อมลูกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรพฒันำบคุลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 
2554 – 2555 

ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 

7.5.1.1 (5) แผนพฒันำบคุลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2554) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=81&D
OC_ID=1158&count=1
4&path=general&GDO
C_ASSIGN=5900 

7.5.1.1 (6) แผนพฒันำบคุลำกร
และกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมำณ 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu

.ac.th/filepdf_c.asp?ty
pes=pdf&FILE_ID=74
6&DOC_ID=930&cou
nt=518&path=general
&GDOC_ASSIGN=59
00 

7.5.1.1 (7)  ข้อมลูผลกำร
ปฏิบตัิงำนของบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2554 - 2555 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_1/7.5.1.1%20(3)_ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อหากรอบอัตราที่ควรจะมีของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_1/7.5.1.1%20(4)_ผลสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 

7.5.1.1 (8) เอกสำรกำร
มอบหมำยงำนของบคุลำกร 
ดรูำยละเอยีด 
 http://ccoffice.swu.ac.t

h/ccdocument/personn
el/assignment\2554\ass
ignment2554_2.htm 

 File:pdf 
2 มีกำรบริหำรและกำรบคุลำกรให้

เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 
1. มีกำรสรรหำ คดัเลอืกบคุลำกร
อยำ่งเป็นระบบ โปร่งใสและ
ก ำหนดแนวปฏิบตัิเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรเพื่อให้ได้บคุลำกรคณุภำพ
ภำยใต้เวลำที่ก ำหนดและเป็นไป
ตำมกรอบอตัรำก ำลงัที่หนว่ยงำน
วำงแผนไว้  

2. มีกำรวิเครำะห์งำน (job analysis) 
โดยก ำหนดให้มคี ำอธิบำยลกัษณะ
งำน (job description) กำรระบุ
คณุสมบตัิเฉพำะต ำแหนง่ (job 
specification) รวมทัง้สมรรถนะที่
ส ำคญัตอ่กำรปฏิบตัิงำน 
(competencies) เพื่อใช้ในกำร
กำรฝึกอบรมวิธีกำรท ำงำนและ
ทกัษะที่จ ำเป็นให้ผู้ปฏิบตัิงำน
เข้ำใจในงำน 

3. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิ (job 
evaluation) ที่เป็นรูปแบบชดัเจนมี
กำรก ำหนดเส้นทำงเดินของ
ต ำแหนง่งำน (career Path) ของ
บคุลำกรทกุกลุม่ วิเครำะห์ปริมำณ
กำรเข้ำ – ออกของบคุลำกรแตล่ะ
กลุม่และพิจำรณำหำแนวทำงกำร
ปรับปรุงแก้ไขและติดตำมผล 

7.5.1.2 (1) ขัน้ตอนรับสมคัร
คดัเลอืกบคุคล เพื่อบรรจเุข้ำ
ท ำงำน 
ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 

7.5.1.2 (2) มำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหนง่ และภำระงำน(term of 
reference) ของบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://ccoffice.swu.ac.t

h/ccdocument/personn
el/term of 
reference\term of 
reference.htm 

 File:pdf 
7.5.1.2 (3) ขัน้ตอนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
 File:pdf 

7.5.1.2  (4) เอกสำร
ควำมก้ำวหน้ำของบคุลำกร สำย
สนบัสนนุวิชำกำร 
ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_1/7.5.1.1%20(7)_ใบแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_1/7.5.1.1%20(8)_แบบมอบหมายงาน.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_2/7.5.1.2%20%20(1)_ขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคล%20เพื่อบรรจุเข้าทำงาน.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_2/7.5.1.2%20%20(2)_มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_2/7.5.1.2%20%20(3)_ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_2/7.5.1.2%20%20(4)_ความก้าวหน้าของบุคลากร%20สายสนับสนุนวิชาการ.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

3 มีสวสัดิกำรเสริมสร้ำงสขุภำพท่ีด ี
และสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้
บคุลำกรสำมำรถท ำงำนได้อยำ่งมี
ประสทิธิภำพ 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรปรับปรุง
ภมูิทศัน์ และสร้ำงบรรยำกำศของ
สถำนท่ีท ำงำนให้นำ่อยู ่และ
ท ำงำนอยำ่งมีควำมสขุ 

2. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีสวสัดกิำรใน
กำรท ำประกนัอบุตัิเหตใุห้แก่
บคุลำกร 

3. ส ำนกัคอมพวิเตอร์จดัให้ประกำศ
เกียรตคิณุแก่บคุลำกรดเีดน่ ใน
กำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำร “เตรียม
ควำมพร้อมองค์กรและบคุลำกร
ส ำนกัคอมพวิเตอร์สูอ่ำเชียน 
2015” ระหวำ่งวนัท่ี 23-25 
พฤษภำคม  2555 

4. ในประชมุบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ได้มกีำรประกำศและ
ยกยอ่งบคุลำกรท่ีท ำงำนดี เช่น 
บคุลำกรได้รับกำรปรับต ำแหนง่  
บคุลำกรดเีดน่ เป็นต้น ให้บคุลำกร
ทรำบ 

7.5.13 (1) มีกำรจดัหำต้นไม้ใน
กำรปรับปรุงภมูิทศัน์ ภำยใน
หนว่ยงำน 

ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 

7.5.1.3 (2) สวสัดิกำรในกำรท ำ
ประกนัอบุตัิเหตใุห้แก่บคุลำกร 

ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 

7.5.1.3 (3) ส ำนกัคอมพวิเตอร์จดั
ให้ประกำศเกียรติคณุแก่บคุลำกร
ดีเดน่ 

ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 
 File:pdf 

4 มีระบบกำรตดิตำมกำรน ำควำมรู้
และทกัษะที่ได้จำกกำรพฒันำมำ
ใช้ในกำรปฏิบตังิำนท่ีเก่ียวข้อง 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ก ำหนดให้
บคุลำกรเมื่อรับกำรอบรม / 
สมัมนำ / ดงูำน แล้ว จะต้องเขยีน
รำยงำนผลกำรสง่ให้งำนบคุคล 
เพื่อรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ตอ่ไป 
และบำงครัง้ได้จดัให้มีบคุลำกรมำ
เลำ่สรุปให้ฟังในท่ีประชมุบคุลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  รวมถงึกำรเปิด
โอกำสให้บคุลำกรได้มีเวทีในกำร
แลกเปลีย่นควำมรู้ออนไลน์ ด้วย
ระบบ chilchil 
(http://chilchil.swu.ac.th) 

7.5.1.4 (1) แบบรำยงำนกำรเข้ำ
ร่วมสมัมนำ/ฝึกอบรม/ประชมุ 
เชิงปฏิบตักิำร/ดงูำน  
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  มหำวิทยำลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 

7.5.1.4 (2) เว็บไซต์แหลง่รวบรวม
ควำมรู้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

ดรูำยละเอยีด 

 http://chilchil.swu.ac.th  

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_3/7.5.1.3%20(1)_การปรับปรุงภูมิทัศน์%20ภายในหน่วยงาน.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_3/7.5.1.3%20(2)_สวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากร.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_3/7.5.1.3%20(3)_รายงานประชุมบุคลากร%20สำนักคอมพิวเตอร์.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_3/7.5.1.3%20(3)_พิธีมอบรางวัล.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_5/7.5.1.5%20(2)_รายงานประชุมบุคลากร%20สำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://chilchil.swu.ac.th/


136 
 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 
 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

5 มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ
แก่บคุลำกร และดแูลควบคมุให้
บคุลำกรถือปฏิบตั ิ

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์ให้ควำมรู้ด้ำน
จรรยำบรรณตำมที่มหำวิทยำลยั
และ ก.พ.อ. ก ำหนด  โดยกำรสง่
ข้อมลูให้ทรำบสม ำ่เสมอ ผำ่น
อีเมล์ และประชมุบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ให้ทกุคนทรำบ 

7.5.1.5 (1) ประกำศ ก.พ.อ. เร่ือง 
มำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พงึมี
ในสถำบนัอดุมศกึษำ พ.ศ. 2551 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.a
c.th/Officialdom/4/pdf/1
450031206.pdf 

7.5.1.5 (2) จดัให้มีควำมรู้
เก่ียวกบัจรรยำบรรณให้แก่
บคุลำกร ในกำรประชมุบคุลำกร 
เมื่อวนัท่ี   

ดรูำยละเอยีด 
 File:pdf 

6 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
แผนกำรบริหำรและกำรพฒันำ
บคุลำกร 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรสรุปผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำ
บคุลำกรประจ ำปี  และน ำมำ
วิเครำะห์ เพื่อจดัท ำแผนกำร
พฒันำบคุลำกรในปีถดัไป 

7.5.1.6 (1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนพฒันำบคุลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
ดรูำยละเอยีด 

2. http://edocument.swu.a
c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=108&D
OC_ID=999&count=12
2&path=general&GDO
C_ASSIGN=5900 

7.5.1.6 (2) แผนกำรพฒันำ
บคุลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555 
ดรูำยละเอยีด 

3. http://edocument.swu.a
c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=81&D
OC_ID=1158&count=1
6&path=general&GDO
C_ASSIGN=5900 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/4/pdf/1450031206.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/4/pdf/1450031206.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/4/pdf/1450031206.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_5/7.5.1.5%20(2)_รายงานประชุมบุคลากร%20สำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=16&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=16&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=16&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=16&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=16&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=16&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

7.5.1.6 (3) รำยงำนประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบคุคล 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 

4. File:pdf 

7 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและ
กำรพฒันำบคุลำกร 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรสรุปผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำ
บคุลำกรประจ ำปี  และน ำมำ
วิเครำะห์ เพื่อจดัท ำแผนกำร
พฒันำบคุลำกรในปีถดัไป  

2. ส ำนกัคอมพวิเตอร์มีกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำร และควำมพงึพอใจ
ของบคุลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ตำ่งๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันำ
บคุลำกรเพื่อเป็นข้อมลู
ประกอบกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำ
บคุลำกรในระยะตอ่ไป 

7.5.1.7 (1) รำยงำนกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรพฒันำบคุลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

ดรูำยละเอยีด 
5. File:pdf 

7.5.1.7 (2) รำยงำนประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบคุคล 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  

ดรูำยละเอยีด 
6. File:pdf 

การประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน  

  

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_6/7.5.1.6%20(3)_รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล%20สำนักคอมพิวเตอร์.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_7/7.5.1.7%20(1)_ผลสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร%20ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.5/เกณฑ์ข้อที่_7/7.5.1.7%20(2)_รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล%20สำนักคอมพิวเตอร์.pdf
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ตัวบ่งชี ้ มศว 7.6.1  ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏบิัตงิานและการให้บริการ  

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

 หน่วยงำนมีหน้ำที่ในกำรพฒันำกระบวนกำร วิธีกำรในกำรปฏิบตัิงำน ให้สอดคล้องกบั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
ควำมพร้อมของหน่วยงำน ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำรมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงตอ่เนื่อง มีกำรวำงระบบและกลไกกำรบริหำรหนว่ยงำนอยำ่งมีประสทิธิภำพและพร้อมตอ่กำรเปลีย่นแปลง 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหนว่ยงำน และมีกำรวเิครำะห์อตัรำก ำลงัที่ชดัเจน 
2. มีใบคณุลกัษณะงำน (Job Description) ทกุต ำแหนง่งำน  
3. มีขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนทกุงำน สอดคล้องกบัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหนว่ยงำน 
4. มีกำรทบทวนขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนทกุปี 
5. มีกำรน ำผลกำรทบทวนไปพิจำรณำปรับปรุงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน หรือลดระยะเวลำหรือขัน้ตอน 

กำรปฏิบตัิงำน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ในปีกำรศกึษำ 2554 ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรพฒันำกระบวนกำร วิธีกำรในกำรปฏิบตัิงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ 
และบรรลวุตัถปุระสงค์ สอดคล้องกบัปรัชญำ ปณิธำน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ที่หน่วยงำนตัง้ไว้  มีกำรวำงระบบและกลไกกำร
บริหำรงำนหนว่ยงำน  โดยมุง่ให้บคุลำกรทกุคนมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำนร่วมกนั ได้รับทรำบวิสยัทศัน์ของผู้บริหำรและ
นโยบำยกำรบริหำรงำน  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจถึงล ำดบัขัน้ตอนกำรบริหำรภำยในองค์กร  รวมถึง  
กำรให้บคุลำกรทกุคนมีสว่นร่วมในกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ของหน่วยงำน  กำรก ำหนดแผนปฏิบตัิงำน (Action Plan)  
และมีกำรมอบหมำยงำน (Job Assignment) โดยมีกำรก ำหนดภำระงำนของผู้ปฏิบตัิงำนที่สอดคล้องกบัภำระงำนหลกัที่
ชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ รวมถึงงำนนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย อีกทัง้ในกำรปฏิบตัิงำน
จะต้องมีกำรอ้ำงอิงระเบียบ ข้อบงัคบั มำตรกำร และแนวปฏิบตัิของหน่วยงำน มีขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนและวิธีกำรปฏิบตัิงำน
ที่เป็นมำตรฐำน  และมีกำรพฒันำในสว่นที่เก่ียวข้องเพิ่มขึน้ โดยมีกำรทบทวน ประเมินผล และปรับปรุงระบบงำนบริกำร
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ตำ่งๆ  เพื่อให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมในปัจจุบนัของหน่วยงำนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ เพื่อให้
ผู้ รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่ดีและมีประสทิธิภำพสงูสดุ 

สรุปผลด ำเนินกำรตำมตวับง่ชี ้

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ

หนว่ยงำน และมีกำรวเิครำะห์
อตัรำก ำลงัที่ชดัเจน 
 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรแบง่
โครงสร้ำงกำรแบง่สว่นรำชกำร 
และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและ
อตัรำก ำลงัแยกตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนอย่ำงชดัเจน  และมี
กำรวิเครำะห์กรอบอตัรำก ำลงั     
ท่ีควรจะมี ซึง่สอดคล้องกบัภำรกิจ
ของแตล่ะต ำแหนง่  รวมถึงกำร
วิเครำะห์อตัรำก ำลงัเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

7.6.1.1 (1) โครงสร้ำงกำร
แบง่สว่นรำชกำรของ 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=77&
DOC_ID=1155&count
=5&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 
7.6.1.1(2)โครงสร้ำงกำร
บริหำรส ำนกัคอมพิวเตอร์     
ปี พ.ศ. 2550-2556          
(กำรบริหำรงำนภำยใน) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=78&
DOC_ID=1156&count
=3&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 
7.6.1.1 (3) โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนและอตัรำก ำลงั 
(กำรบริหำรงำนภำยใน) 
 
 
 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=1155&count=5&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=1155&count=5&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=1155&count=5&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=1155&count=5&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=1155&count=5&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=1155&count=5&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%201/7.6.1.1(1)โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=1156&count=3&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=1156&count=3&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=1156&count=3&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=1156&count=3&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=1156&count=3&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=1156&count=3&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%201/7.6.1.1(2)โครงสร้างการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์%20ปี%20พ.ศ.%202550-2556%20(การบริหารงานภายใน).pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=82&
DOC_ID=1157&count
=2&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 
7.6.1.1 (4)กำรวิเครำะห์กรอบ
อตัรำท่ีควรจะมีของบคุลำกรของ
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ระยะ 5 
ปีงบประมำณ (ปี พ.ศ.  
2555-2559)  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=83&
DOC_ID=1159&count
=1&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 
7.6.1.1(5)แผนพฒันำ
บคุลำกรและกำรจดัควำมรู้
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ระหวำ่ง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555-2559 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=81&
DOC_ID=1158&count
=1&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%201/7.6.1.1(3)โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลัง%20(การบริหารงานภายใน).pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=83&DOC_ID=1159&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=83&DOC_ID=1159&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=83&DOC_ID=1159&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=83&DOC_ID=1159&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=83&DOC_ID=1159&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=83&DOC_ID=1159&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%201/7.6.1.1(4)การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังที่ควรจะมีบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์%20ระยะ%205%20ปีงบประมาณ%20(ปี%20พ.ศ.2555-2559.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=81&DOC_ID=1158&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%201/7.6.1.1(5)แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้%20สำนักคอมพิวเตอร์%20ระหว่างปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202555-2559.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
2 มีใบคณุลกัษณะงำน  

(Job Description) ทกุต ำแหนง่งำน 

 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรก ำหนด
ภำระงำนและมอบหมำยภำระ
งำนสอดคล้องกบัภำระงำนหลกัท่ี
ชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

7.6.1.2 (1) มำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหนง่ของข้ำรำชกำรใน
สถำบนัอดุมศกึษำ/มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหนง่ กพอ.ใหม่ 
ทกุต ำแหนง่งำนของ 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/b
itstream/123456789/18
31/1/file2553.pdf 

 File.pdf 
7.6.1.2 (2) ภำระงำนและกำร
มอบหมำยงำนรำยบคุคล 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 http://ccoffice.swu.ac.th

/ccdocument/personn
el/assignment/2554/a
ssignment2554.htm 

 File.pdf 
3 มีขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนสอดคล้อง

กบัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ
หนว่ยงำน 

 

ในกำรปฏิบตังิำนของส ำนกั
คอมพิวเตอร์มีกำรอ้ำงอิงระเบียบ 
ข้อบงัคบั มำตรกำร และแนว
ปฏิบตังิำนท่ีดี และมีขัน้ตอนกำร
ปฏิบตังิำนและวิธีกำรปฏิบตัิงำนท่ี
เป็นมำตรฐำน 

7.6.1.3 (1) คูมื่อ/ขัน้ตอน
ปฏิบตังิำนของส ำนกังำน
ผู้อ ำนวยกำร ได้แก่ 

-คูมื่อปฏิบตังิำนบริกำรกำรศกึษำ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/h
andle/1234556789/18
32 

 File.pdf 
 

 

 

http://kids-d.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1831/1/file2553.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1831/1/file2553.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1831/1/file2553.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1831/1/file2553.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/swucc/Desktop/CC_SAR54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%202/7.6.1.2(1)มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา%20มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง%20กพอ.ใหม่%20ทุกตำแหน่งงานของสำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/assignment/2554/assignment2554.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/assignment/2554/assignment2554.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/assignment/2554/assignment2554.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/assignment/2554/assignment2554.htm
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%202/7.6.1.2(2)ภาระงานและการมอบหมายงาน%20สำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/1234556789/1832
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/1234556789/1832
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/1234556789/1832
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/1234556789/1832
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(1.1)คู่มืองานบริการวิชาการ%20(งานบริการการศึกษา).pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

-คูมื่อปฏิบตังิำนกำรเงิน 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1833 

 File.pdf 
-คูมื่อปฏิบตังิำนพสัด ุ
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1846 

 File.pdf 
-คูมื่อเลขำนกุำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1834 

 File.pdf 
-ขัน้ตอนกำรประชมุสมัมนำฝึกอบรม 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1835  

 Fiile.pdf 
-ขัน้ตอนงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1836 

 File.pdf 
-ขัน้ตอนกำรแก้ปัญหำไฟฟ้ำดบั 
งำนอำคำรสถำนท่ี 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/h
andle/123456789/183
7  

 File.pdf 

http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1833
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1833
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1833
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(1.2)คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1846
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1846
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1846
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(1.3)คู่มืองานพัสดุ.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1834
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1834
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1834
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(1.4)คู่มือเลขาสำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1835
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1835
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1835
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(1.5)ขั้นตอนการประชุมสัมมนาฝึกอบรม.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1836
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1836
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1836
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(1.6)ขั้นตอนงานโครงการบริการวิชาการ.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1837
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1837
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1837
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1837
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(1.7)ขั้นตอนการแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ%20งานอาคารสถานที่.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

7.6.1.3(2) คูมื่อปฏิบตังิำน
ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1838 

 File.pdf 
7.6.1.3(3) คูมื่อ/ขัน้ตอนกำร
ปฏิบตังิำนของฝ่ำยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 

ได้แก่ 

-คูมื่อกำรติดตัง้อปุกรณ์กระจำย
สญัญำณเครือขำ่ย ไร้สำย มศว 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1847 

 File.pdf 
-แนวปฏิบตักิำรเช่ือมตอ่
สำยสญัญำณและอปุกรณ์
เครือข่ำยในตู้แร็ค 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1839 

 File.pdf 
-ขัน้ตอนกำรส ำรองข้อมลู 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1840 

 File.pdf 
 

 

http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1838
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1838
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1838
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(2)คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายระบบสารสนเทศ.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1847
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1847
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1847
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(3.1)คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย%20มศว.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1839
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1839
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1839
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(3.2)แนวปฏิบัติการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1840
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1840
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1840
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(3.3)ขั้นตอนการสำรองข้อมูล.pdf
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 
 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

-ขัน้ตอนกำรแก้ปัญหำกรณี
ไฟฟ้ำดบั 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1841 

 File.pdf 
7.6.1.3(4) คูมื่อ/ขัน้ตอนกำร
ปฏิบตังิำนของฝ่ำยปฏิบตักิำร
และบริกำร ได้แก่ 

-คูมื่อกำรปฏิบตังิำนกำรใช้งำน
ระบบกำรประชมุทำงไกล 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1842 

 File.pdf 
-คูมื่อปฏิบตังิำนระบบกล้อง CCTV 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1842 

 File.pdf 
7.6.1.3(5)ขัน้ตอนกำร
ปฏิบตังิำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์  ได้แก่ 

-ขัน้ตอนกำรขอรับบริกำร
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1843 

 File.pdf 
 

http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1841
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1841
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1841
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(3.4)ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีไฟฟ้าดับ.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1842
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1842
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1842
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(4.1)คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบการประชุมทางไกล.pdf.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1842
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1842
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1842
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(4.2)คู่มือปฏิบัติงานระบบกล้อง%20CCTV.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1843
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1843
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1843
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(5.1)ขั้นตอน%20การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์%20องครักษ์.pdf


 
145 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

-ขัน้ตอนกำรใช้บริกำร
คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1844 

 File.pdf 
-ขัน้ตอนกำรขอใช้บริกำรห้อง
ปฏิบตัไิมโครคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha
ndle/123456789/1845 

 File.pdf 
7.6.1.3(6)คูมื่อวำงบนระบบ 
ได้แก่  (แจ้ง site) 

-กำรใช้ระบบสำรสนเทศ เชน่ 
ระบบ HURIS 
 http://huris.swu.ac.th/

phpframework/swu/
huris/files/007.wmv 

-คูมื่อระบบฐำนข้อมลูควำมร่วมมือ  
 http://mou.swu.ac.th/s

wu/mou/includes/th
emes/images/th//M
ANUAL_MOU.pdf  

-คูมื่อระบบกำรบริหำรงำน
จดักำรขนสง่และควำมปลอดภยั 
 http://transys.swu.ac.th

/resev/document/120
754.pdf  

http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1844
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1844
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1844
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(5.2)ขั้นตอน%20การขอใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน%20องครักษ์.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1845
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1845
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1845
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(5.3)ขั้นตอน%20การขอใช้บริการห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์%20องครักษ์.pdf
http://huris.swu.ac.th/phpframework/swu/huris/files/007.wmv
http://huris.swu.ac.th/phpframework/swu/huris/files/007.wmv
http://huris.swu.ac.th/phpframework/swu/huris/files/007.wmv
http://mou.swu.ac.th/swu/mou/includes/themes/images/th/MANUAL_MOU.pdf
http://mou.swu.ac.th/swu/mou/includes/themes/images/th/MANUAL_MOU.pdf
http://mou.swu.ac.th/swu/mou/includes/themes/images/th/MANUAL_MOU.pdf
http://mou.swu.ac.th/swu/mou/includes/themes/images/th/MANUAL_MOU.pdf
http://transys.swu.ac.th/resev/document/120754.pdf
http://transys.swu.ac.th/resev/document/120754.pdf
http://transys.swu.ac.th/resev/document/120754.pdf
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ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 
 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

-คูมื่อระบบบริหำรจดักำรหอพกั 
 http://dormapp.swu.

ac.th/swu/dormitor
y/data/html/manual
_new_student.pdf  

7.6.1.3(7)  คูมื่อระบบงำน
สำรสนเทศส ำหรับผู้ ใช้งำน 

-ระบบรับสมคัรเข้ำอบรม
ออนไลน์ มศว 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=689&
DOC_ID=678&count=
46&path=general&GD
OC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

-ระบบบริหำรงำนโครงกำร 
มศว 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=688&D
OC_ID=677&count=10
6&path=general&GDO
C_ASSIGN=5900 

 File.pdf 
 

 

 

 

 

http://dormapp.swu.ac.th/swu/dormitory/data/html/manual_new_student.pdf
http://dormapp.swu.ac.th/swu/dormitory/data/html/manual_new_student.pdf
http://dormapp.swu.ac.th/swu/dormitory/data/html/manual_new_student.pdf
http://dormapp.swu.ac.th/swu/dormitory/data/html/manual_new_student.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=689&DOC_ID=678&count=46&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=689&DOC_ID=678&count=46&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=689&DOC_ID=678&count=46&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=689&DOC_ID=678&count=46&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=689&DOC_ID=678&count=46&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=689&DOC_ID=678&count=46&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(7.1)ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์%20มศว.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=688&DOC_ID=677&count=106&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=688&DOC_ID=677&count=106&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=688&DOC_ID=677&count=106&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=688&DOC_ID=677&count=106&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=688&DOC_ID=677&count=106&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=688&DOC_ID=677&count=106&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(7.2)ระบบบริหารงานโครงการ%20มศว.pdf
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ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

-กำรกรอกภำระงำนเชิง
ปริมำณส ำหรับบคุลำกรสำย
วิชำกำร  ด้วยระบบ HURIS 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=450&
DOC_ID=484&count=
321&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

-คูมื่อกำรใช้ SWU Syllabus 
Publisher 
 http://edocument.swu.ac

.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=432&D
OC_ID=469&count=13
3&path=general&GDO
C_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

-คูมื่อกำรใช้ระบบศนูย์กลำง
แบบฟอร์ม มศว (e-Form 
Portal) ส ำหรับผู้น ำเช้ำ
แบบฟอร์ม 
 http://edocument.swu.ac.

th/filepdf_c.asp?types=
pdf&FILE_ID=206&DO
C_ID=254&count=168
&path=general&GDOC
_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

 

 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=450&DOC_ID=484&count=321&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=450&DOC_ID=484&count=321&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=450&DOC_ID=484&count=321&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=450&DOC_ID=484&count=321&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=450&DOC_ID=484&count=321&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=450&DOC_ID=484&count=321&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(7.3)การกรอกภาระงานเชิงปริมาณสำหรับบุคลากรสายวิชาการ%20ด้วยระบบ%20HURIS.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=432&DOC_ID=469&count=133&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=432&DOC_ID=469&count=133&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=432&DOC_ID=469&count=133&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=432&DOC_ID=469&count=133&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=432&DOC_ID=469&count=133&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=432&DOC_ID=469&count=133&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(7.4)คู่มือการใช้%20SWU%20Syllabun%20Publisher.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=206&DOC_ID=254&count=168&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=206&DOC_ID=254&count=168&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=206&DOC_ID=254&count=168&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=206&DOC_ID=254&count=168&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=206&DOC_ID=254&count=168&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=206&DOC_ID=254&count=168&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(7.5)คู่มือการใช้ระบบศูนย์กลางแบบฟอร์ม%20มศว%20(e-Form%20Portal)%20สำหรับผู้นำเข้าแบบฟอร์ม.pdf
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 
 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

-คูมื่อกำรใช้ระบบกำรประชมุ
อิเล็กทรอนิกส์ มศว  (SWU 
e-Meeting) 
 http://edocument.swu.ac

.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=85&
DOC_ID=1161&count
=1&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

-คูมื่อส ำหรับผู้ เข้ำประชมุและ
ผู้ชว่ย ระบบกำรประชมุ
อิเล็กทรอนิกส์ มศว 
 http://edocument.swu.ac

.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=84&
DOC_ID=1160&count
=1&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

-คูมื่อกำรตรวจสอบตำรำง
กำรใช้ห้องอบรมและห้อง
ประชมุ       
 http://edocument.swu.ac

.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1166    

 File.pdf 

 

 

 

 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=85&DOC_ID=1161&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=85&DOC_ID=1161&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=85&DOC_ID=1161&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=85&DOC_ID=1161&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=85&DOC_ID=1161&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=85&DOC_ID=1161&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(7.6)คู่มือระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์%20มศว.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=84&DOC_ID=1160&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=84&DOC_ID=1160&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=84&DOC_ID=1160&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=84&DOC_ID=1160&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=84&DOC_ID=1160&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=84&DOC_ID=1160&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(7.7)คู่มือการใช้งานระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์%20สำหรับผู้เข้าประชุมและผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1166
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1166
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1166
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(7.8)ระบบการจองห้องอบรมและห้องประชุม%20สำหรับผู้ใช้งาน.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

7.6.1.3(8) คูมื่อบริกำรหน้ำ
เคำน์เตอร์ชัน้ 4  

-แนวปฏิบตัเิก่ียวกบับวัศรีไอดี 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=86&
DOC_ID=1162&count
=1&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

-แนะน ำกำรเช่ือมตอ่เครือข่ำย
ไร้สำย มศว (WISE) 
 http://edocument.swu.

ac.th/filepdf_c.asp
?types=pdf&FILE_I
D=87&DOC_ID=11
63&count=1&path
=general&GDOC_
ASSIGN=5900 

 File.pdf 
-แนะน ำระบบส่ือสิ่งพิมพ์ มศว 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=88&
DOC_ID=1164&count
=1&path=general&G
DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

 

 

 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=86&DOC_ID=1162&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=86&DOC_ID=1162&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=86&DOC_ID=1162&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=86&DOC_ID=1162&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=86&DOC_ID=1162&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=86&DOC_ID=1162&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(8.1)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบัวศรีไอดี.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=87&DOC_ID=1163&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=87&DOC_ID=1163&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=87&DOC_ID=1163&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=87&DOC_ID=1163&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=87&DOC_ID=1163&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=87&DOC_ID=1163&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=87&DOC_ID=1163&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(8.2)แนะนำการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย%20มศว%20(WISE).pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=88&DOC_ID=1164&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=88&DOC_ID=1164&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=88&DOC_ID=1164&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=88&DOC_ID=1164&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=88&DOC_ID=1164&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=88&DOC_ID=1164&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(8.3)แนะนำระบบสื่อสิ่งพิมพ์%20มศว.pdf
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-คูมื่อกำรใช้บริกำร ICT 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=43
3&DOC_ID=91&cou
nt=675&path=gener
al&GDOC_ASSIGN=
5900 

 File.pdf 
4 มีกำรทบทวนขัน้ตอนกำร

ปฏิบตัิงำนทกุปี 

 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรประชมุ
ผู้บริหำรและสว่นงำนเก่ียวข้องใน
กำรทบทวนประเมินผลกำร
ปฏิบตังิำน เพ่ือให้สอดคล้องกบั
สภำพกำรณ์ นโยบำยตำ่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไป 

7.6.1.4(1)รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ เก่ียวกบักำร
ปรับปรุงขัน้ตอนกำรให้บริกำร 
  -ครัง้ท่ี 7/2554 เม่ือวนัท่ี 14 
กรกฎำคม 2554   
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt13_
255407_minute.pdf 

  -ครัง้ท่ี 9/2554 เม่ือวนัท่ี 1 
กนัยำยน 2554 
 http://emeeting.swu.a

c.th/conclusion_file
/emt13_255409_mi
nute.pdf 

7.6.1.4 (2) รำยงำนกำร
ประชมุท่ีประชมุผู้บริหำร
ตดิตำมควำม 
ก้ำวหน้ำของแผนปฏิบตังิำน 
(Action Plan)  ได้แก่ 
 
 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=433&DOC_ID=91&count=675&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=433&DOC_ID=91&count=675&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=433&DOC_ID=91&count=675&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=433&DOC_ID=91&count=675&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=433&DOC_ID=91&count=675&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=433&DOC_ID=91&count=675&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=433&DOC_ID=91&count=675&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.6.1.3(8.4)คู่มือการใช้บริการ%20ICT.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255407_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255407_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255407_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255409_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255409_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255409_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255409_minute.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
-รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ ครัง้ที่ 
7/2554 
 http://emeeting.swu.ac.th/

conclusion_file/emt11_
255407_minute.pdf 

-รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ ครัง้ที่ 
8/2554 
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt11
_255408_minute.pdf 

-รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 8/2554 
 http://emeeting.swu.ac.t

h/conclusion_file/emt
9_255408_minute.pdf 

-รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 11/2554 
 http://emeeting.swu.ac.t

h/conclusion_file/emt
9_255411_minute.pdf 

7.6.1.4 (3) รำยงำนกำร
ประชมุผู้บริหำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์  
-รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริหำรและติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 8/2554 
 http://emeeting.swu.ac.th/

conclusion_file/emt11_
255408_minute.pdf 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255407_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255407_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255407_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255411_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255411_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255411_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
7.6.1.4(4)แผนกำรปรับปรุงกำร
ควบคมุภำยในระดบัส่วนงำนย่อย 
 http://edocument.swu.ac.th/fi

lepdf_c.asp?types=pdf&FI
LE_ID=89&DOC_ID=1165
&count=1&path=general&
GDOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 
7.6.1.4(5)แผนพฒันำงำนบริกำร 
ส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 
2555 (1 ตลุำคม 2554-30 กนัยำยน 
2555) 
 File.pdf 

5 มีกำรน ำผลกำรทบทวนไปพิจำรณำ
ปรับปรุงขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำน 
หรือลดระยะเวลำหรือขัน้ตอนกำร
ปฏิบตัิงำน 

 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำวิเครำะห์กระบวนกำร
ด ำเนินงำนท่ีปฏิบตั ิเพ่ือให้
สำมำรถตอบสนองภำรกิจหลกั
ของส ำนกัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพิ่มมำกย่ิงขึน้ 

7.6.1.5(1) รำยงำนกำร
ประชมุผู้บริหำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
-รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์  
   ครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 27 
กมุภำพนัธ์ 2555 
 http://emeeting.swu.ac

.th/conclusion_file/
emt9_255503_min
ute.pdf 

   ครัง้ท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 29 
มีนำคม 2555 
 http://emeeting.swu.ac

.th/conclusion_file/
emt9_255505_min
ute.pdf 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=89&DOC_ID=1165&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=89&DOC_ID=1165&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=89&DOC_ID=1165&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=89&DOC_ID=1165&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=89&DOC_ID=1165&count=1&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%204/7.6.1.4(4)แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%204/7.6.1.4(5)แผนพัฒนางานบริการ%20สำนักงานผู้อำนวยการ%20สำนักคอมพิวเตอร์%20ปีการศึกษา%202554.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255505_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255505_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255505_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255505_minute.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
    ครัง้ท่ี 8/2555 เม่ือวนัท่ี 30 
พฤษภำคม 2555 
 http://emeeting.swu.ac

.th/conclusion_file/
emt9_255508_min
ute.pdf 

-รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ ครัง้ที่ 
8/2554 เมือ่วนัที ่9 กนัยำยน 2554 
 http://emeeting.swu.ac.t

h/conclusion_file/emt
11_255408_minute.p
df 

7.6.1.5(2)รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ เก่ียวกบักำร
ปรับปรุงขัน้ตอนกำรให้บริกำร 
-ครัง้ท่ี 8/2554 เม่ือวนัท่ี 4 
สิงหำคม 2554   
 http://emeeting.swu.ac.th/

conclusion_file/emt13_
255408_minute.pdf 

7.6.1.5(2)แผนพฒันำงำนบริกำร 
ส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร  
ส ำนกัคอมพิวเตอร์  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1167 

 File.pdf 
 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255508_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255508_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255508_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255508_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt11_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255408_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt13_255408_minute.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1167
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1167
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1167
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.6.1/เกณฑ์ข้อที่%205/7.6.1.5(2)แผนพัฒนางานบริการสำนักงานผู้อำนวยการ%20สำนักคอมพิวเตอร์%20ปีงบประมาณ%20พ.ศ.%202555.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
7.6.1.5(3)สรุปรำยงำนผล
ประเมินโครงกำรศนูย์
กำรศกึษำไซเบอร์ 
-โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ไอซีที กิจกรรมี่ 1 เพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะ
ไอซีที เร่ือง “กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑ์ชมุชนนครนำยก” ปี54 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1015 

                     (หน้ำ5,17-19) 
-ผลกำรสรุปแบบอปุนยักำรด ำเนินงำน 
ตำมวงจรกำรบรหำรงำนคณุภำพเดมมิง 
 http://cec.cc.swu.ac.th/P

ortals/122/qa/2555/5_2
/5.2.4_1.pdf 

 

การประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

5  ข้อ 5  ข้อ 5 คะแนน  

  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1015
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1015
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1015
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.4_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.4_1.pdf
http://cec.cc.swu.ac.th/Portals/122/qa/2555/5_2/5.2.4_1.pdf
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ตัวบ่งชี ้มศว 7.6.2  ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  

ชนิดของตวับ่งชี ้: ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

กำรบริกำรถือเป็นบทบำทส ำคญัและเป็นภำรกิจหลกัของหนว่ยงำนสนบัสนนุวิชำกำร เพื่อตอบสนองกำรเรียน
กำรสอน กำรวจิยั กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม  ตำมหลกักำรสำกลของกำรอดุมศกึษำ กำร
ตอบสนองดงักลำ่วจะมคีณุภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถสะท้อนได้จำกควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำร ทัง้ประชำชนผู้มำ
รับบริกำร นิสติ เจ้ำหน้ำที่ หรือหนว่ยงำนทัง้ภำยในและภำยนอก ซึง่กำรส ำรวจควำมพงึพอใจควรเป็นแบบ 5 สเกล
โดยทัว่ไปจะพิจำรณำให้ครอบคลมุ 4 ประเด็นส ำคญั คือ  

1. ควำมพงึพอใจด้ำนกระบวนกำร ขัน้ตอนกำรให้บริกำร  
2. ควำมพงึพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  
3. ควำมพงึพอใจด้ำนสิง่อ ำนวยควำมสะดวก  
4. ควำมพงึพอใจตอ่คณุภำพกำรให้บริกำร 
 

สูตรการค านวณ  : 
 

ผลรวมของคะแนนส ำรวจควำมพงึพอใจใน
ระดบัดีขึน้ไป x 100 

    ผลรวมคะแนนเต็มทัง้หมด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกวำ่หรือเทำ่กบั
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 

71 – 75 

ร้อยละ 

76 - 80 

ร้อยละ 

81 - 85 

มำกกวำ่ 

ร้อยละ 85 

 

ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ ได้น ำรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพส ำนัก
คอมพิวเตอร์ จำกรำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำ ประจ ำปี 2553 นัน้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้คะแนนกำรประเมิน
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เป็น 4.53 ซึง่อยูใ่นระดบัดีมำก และเพื่อเป็นกำรพฒันำและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนในกำรประเมินคณุภำพปีกำรศึกษำ 
2554 นัน้ คณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนักคอมพิวเตอร์  เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพส ำนัก
คอมพิวเตอร์ น ำผลกำรประเมิน และจดักำรวิเครำะห์ตวับ่งชี ้เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์ได้คุณภำพตำมมำตรฐำน และได้เสนอให้
คณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพส ำนักคอมพิวเตอร์ จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ (SWUCC QA Best Practice) ขึน้เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของส ำนกั
คอมพิวเตอร์ และเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีต่อหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัต่อไป โดยส ำนกัคอมพิวเตอร์จดัให้มีคณะท ำงำน
เพื่อก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีต้่ำงๆ  ตำม แนวปฏิบตัิที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ (SWUCC QA Best Practice)  

คณะท ำงำนเพื่อก ำกบัติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับง่ชี ้มศว 7.6.2 ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำร  

ได้ด ำเนินกำรจดัประชมุโดยเชิญตวัแทนบคุลำกรจำกฝ่ำยตำ่งๆ เข้ำประชมุเพื่อพิจำรณำผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำ
ภำยใน ประจ ำปี 2553 ตำมตวับ่งชี ้ที่ได้รับมอบหมำย ศึกษำแนวปฏิบตัิที่ดีของตัวบ่งชี  ้จำกเอกสำรคู่มือกำรประกัน
คณุภำพกำรศกึษำฉบบัปัจจบุนั  รำยงำนผลที่ได้จำกกำรพิจำรณำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผ่ำนทำงตวัแทนบคุลำกร
ฝ่ำยตำ่งๆ  จดัท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรที่มีต่อกำรใช้บริกำร ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ตลอดจนก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

 ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรที่มีต่อกำรรับบริกำร 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริกำรทัง้ที่ประสำนมิตรและองครักษ์ โดยจัดท ำแบบส ำรวจดงักล่ำวผ่ำนระบบส ำรวจออนไลน์ 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ (http://esurvey.swu.ac.th) ซึง่ครอบคลมุเนือ้หำ 4 ประเด็นหลกั ดงันี ้

1. ควำมพงึพอใจด้ำนกระบวนกำร ขัน้ตอนกำรให้บริกำร 
2. ควำมพงึพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3. ควำมพงึพอใจด้ำนสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
4. ควำมพงึพอใจตอ่คณุภำพกำรให้บริกำร 

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรที่มีต่อกำรรับบริกำร ส ำนักคอมพิวเตอร์ ณ. วันที่ 10 เมษำยน  
2555  มีผู้ตอบแบบส ำรวจจ ำนวน 2,100 คน สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรที่มีต่อกำรรับบริกำร 
โดยรวม อยูใ่นระดบัดีขึน้ไปร้อยละ 88.46 และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละด้ำน อยู่ในระดบัดีขึน้ไป  มำกกว่ำร้อย
ละ 86.13 ขึน้ไป 
 

สูตรการค านวณ  : 
 
 

=  63.41+26.84+63.17+25.63+59.94+26.19+61.79+26.88   x  100  =  88.46 

                                                   4  

ผลรวมของคะแนนส ำรวจควำมพงึพอใจ (ภำพรวม) ในระดบัดีขึน้ไป 
X 

100 

 ผลรวมคะแนนเต็มทัง้หมด 

http://esurvey.swu.ac.th/
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ส ำหรับผลประเมินควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรท่ีมีตอ่กำรใช้บริกำรอยูใ่นระดบัดีขึน้ไป ในแตล่ะด้ำน 

ประเภทควำมพงึพอใจ 
ผลรวมของคะแนนส ำรวจ 

ควำมพงึพอใจ ในระดบัดีขึน้ไป 

1. ควำมพงึพอใจด้ำนกระบวนกำร ขัน้ตอนกำรให้บริกำร 90.25 

2. ควำมพงึพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 88.80 

3. ควำมพงึพอใจด้ำนสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 86.13 

4. ควำมพงึพอใจตอ่คณุภำพกำรให้บริกำร 88.67 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : 

 7.6.2. (1) แบบส ำรวจและรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554  

 ดรูำยละเอียด 
 http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR590

05425&web_system_id=1 

7.6.2. (2) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรที่มีต่อกำรใช้บริกำร ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554  

ดรูำยละเอียด 
 http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1132 

 
 

การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

86 % 88.46 % 5  คะแนน  

  

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005425&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005425&web_system_id=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1132


158 
 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 
 

 

ตัวบ่งชี ้ มศว 7.7.1  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  

ชนิดของตวับ่งชี ้: ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนกึสำธำรณะให้เกิดกบับคุลำกรในด้ำนกำรรักษำสภำพแวดล้อม โดยกำรชว่ยกนัประหยดั
พลงังำนซึง่หนว่ยงำนสำมำรถด ำเนินกำรช่วยโลก และสงัคมได้ โดยกำรออกมำตรกำรในกำรประหยดัพลงังำน มีกำรแจ้ง
เวียนให้บคุลำกรในสงักดัทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด เช่นกำรเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอำกำศ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ใน
หนว่ยงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เป็นต้น มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโดยกำรตรวจประเมินจำกผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
วำ่หนว่ยงำนได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วหรือไม ่โดยจะต้องจดัท ำรำยงำนให้ผู้บังคบับญัชำในหนว่ยงำนทรำบเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน 
2. มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือมีกำรมอบหมำยให้มีผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร 
3. มีแผนงำนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน 
4. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
5. มีระบบในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
6. มีกำรประเมินและวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรแก้ไขปรับปรุงหรือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนปีตอ่ไป 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 หรือ 2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรและประสำนงำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำ
มหำวิทยำลยั และเป็นหนว่ยงำนสนบัสนนุทำงด้ำนวิชำกำรและด้ำน กำรบริหำรให้กบัมหำวิทยำลยั และถือเป็นหน่วยงำน
หนึง่ที่ต้องใช้พลงังำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ จึงเล็ง เห็นควำมส ำคญัในเร่ืองนีเ้ป็น
อย่ำงยิ่งจึงได้ก ำหนดมำตรกำร แผนงำน และนโยบำยที่จะช่วยสนบัสนนุให้กำรใช้พลงังำนมีลกัษณะที่ประหยดัและลด
น้อยลง มำตัง้แตปี่งบประมำณ พ.ศ. 2551  เป็นต้นมำ  โดยได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรมำตรกำรประหยดัพลงังำน ส ำนกั
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คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยตวัแทนบคุลำกรในฝ่ำยต่ำงๆ  เป็นกรรมกำร  ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูล สง่เสริมและรณรงค์กำร
ประหยดัพลงังำนภำยในหนว่ยงำน 

ในปีกำรศกึษำ 2554  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้จดักิจกรรมสง่เสริม รณรงค์ และเผยแพร่ขำ่วสำร กำรประหยดัพลงังำน
ภำยในหนว่ยงำน เพื่อให้บคุลำกรได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองของกำรประหยดัพลงังำน ดงันี ้

1. จดัประชมุเพื่อจดัท ำแผน / มำตรกำร ประหยดัพลงังำน และตดิตำมผลด ำเนินงำนตำมแผน 

 มีกำรน ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบตัิกำร ตำมแผนกลยทุธ์ ประหยดัพลงังำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  มำวิเครำะห์  เพื่อจดัท ำแผนกำรปฏิบตัิกำร ตำมแผนกลยทุธ์ 
ประหยดัพลงังำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  พร้อมทัง้ได้ทบทวนมำตรกำรประหยดั
พลงังำน 

 มีกำรตดิตำมผลด ำเนินงำน เป็นประจ ำรำยไตรมำส  เพื่อน ำผลกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วมำ
วิเครำะห์ เพื่อปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนให้บรรลตุำมเป้ำหมำย 

2. จดัท ำเว็บเพจกำรประหยดัพลงังำนส ำนกัคอมพิวเตอร์  

 มีกำรปรับปรุงข้อมลูในเว็บเพจกำรประหยดัพลงังำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ อยำ่งตอ่เนื่อง  
 เป็นช่องทำงหนึง่ในกำรเผยแพร่ข้อมลู ขำ่วสำร กำรประหยดัพลงังำนของส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

      URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3896 
3. จดัท ำบอร์ดประชำสมัพนัธ์ 

 คณะอนกุรรมกำรฯ  ได้จดัท ำบอร์ดประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบักำรประหยดัพลงังำน ทัง้ที่ส ำนกั
คอมพิวเตอร์  
o ประสำนมิตร : บอร์ดประชำสมัพนัธ์  บริเวณหน้ำลฟิท์ ชัน้ 4 อำคำร 16 
o องครักษ์ : บอร์ดประชำสมัพนัธ์  ชัน้ 3  อำคำรเรียนรวม 

4. จดัท ำจดหมำยขำ่วประหยดัพลงังำน 

 คณะอนกุรรมกำรฯ  ได้จดัท ำจดหมำยขำ่วประหยดัพลงังำน ส ำนกัคอมพวิเตอร์  เพื่อเผยแพร่
ข้อมลู ขำ่วสำร กิจกรรม ที่ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรณรงค์ประหยดั
พลงังำน และสำระนำ่รู้เก่ียวกบักำรประหยดัพลงังำน  โดยจดัท ำเป็นรำยเดือน 
       URL :http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206 

 ส ำหรับในปีกำรศกึษำ 2554   ได้จดัท ำจดหมำยขำ่วประหยดัพลงังำน ส ำนกัคอมพวิเตอร์  
จ ำนวน 12 ฉบบั  ได้แก่ ฉบบั 42 – 53  

5. จดักิจกรรมรณรงค์กำรประหยดัพลงังำน 

 สง่เสริม/รณรงค์ บคุลำกรให้ช่วยกนัประหยดัพลงังำน 
คณะอนกุรรมกำรฯ รณรงค์ให้บคุลำกรประหยดัพลงังำน 

 ใช้กระดำษ 2 หน้ำ  
 ใช้ระบบกำรประชมุอเิลก็ทรอนิกส์ มศว  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3896
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 งำนธุรกำรสง่เอกสำรผำ่น Mail  
 ปิดเคร่ืองปรับอำกำศ ไฟฟ้ำ ชว่งพกัเที่ยง เวลำ 12.00 น – 13.00 น. และหลงัเลกิงำน เวลำ 

16.30 น. เป็นต้นไป 
 ติดป้ำยรณรงค์ ให้นิสติและบคุลำกร เดินขึน้มำใช้บริกำรคอมพวิเตอร์ ชัน้ 3  และเดินระหวำ่ง

ชัน้ภำยในอำคำร แทนกำรใช้ลฟิท์ 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีกำรก ำหนดนโยบำยหรือแนว
ท ำ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม
มำตรกำรประหยดัพลงังำน 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มีกำรก ำหนด/
ทบทวนนโยบำย หรือแนวทำงกำร
ด ำ เนินงำนเพื่ อ ร่วมกันประหยัด
พลงังำนของหน่วยงำน  โดยเผยแพร่
ผ่ำนเว็บเพจกำรประหยัดพลังงำน
ส ำนักคอมพิว เตอร์  (URL : 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?t
abid=3896) 

7.7.1.1 (1)  ควำมเป็นมำกำร
ประหยดัพลงังำน ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?tabid=4055 

 
7.7.1.1 (2) มำตรกำรประหยดั
พลงังำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?tabid=4057 

 File PDF 

2 มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรหรือมกีำรมอบหมำย
ให้มีผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร 

ส ำ นั ก ค อมพิ ว เ ต อ ร์ ไ ด้ แ ต่ ง ตั ้ง
คณะอนกุรรมกำรมำตรกำรประหยดั
พลังงำน ส ำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ก ำกับดูแล ส่งเสริมและรณรงค์กำร
ประหยดัพลงังำนภำยในหนว่ยงำน 

7.7.1.2 (1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะอนกุรรมกำรมำตรกำร
ประหยดัพลงังำน ส ำนกั
คอมพิวเตอร์  [ตำมค ำสัง่ ท่ี 
032/2554 ] 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail.asp?doc_id=9
032&doc_type_cd=16&B
OX_SERIES=9747&SERI
ES=1 

 File PDF 
 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4055
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4055
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4057
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4057
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%201/7.7.1.1(2)_มาตรการประหยัดพลังงาน.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=9032&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=9747&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=9032&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=9747&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=9032&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=9747&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=9032&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=9747&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=9032&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=9747&SERIES=1
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%202/7.7.1.2(1)_คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน%20ที่%20032-2554.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

3 มีแผนงำนกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยดัพลงังำน 

มีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบตัิกำรตำม
แผนกลยทุธ์ประหยดัพลงังำน ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ เป็นประจ ำทุกปี โดย
วิเครำะห์จำกผลกำรด ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำ และติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นประจ ำ 

7.7.1.3 (1) แผนกำรปฏิบตัิกำร 
ตำมแผนกลยทุธ์ ประหยดัพลงังำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Portals/1

6/energy_saving/
แผนปฏิบตัิกำรฯ%
2054.pdf 

 File PDF  

7.7.1.3 (2) แผนกำรปฏิบตัิกำร 
ตำมแผนกลยทุธ์ ประหยดัพลงังำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?PageContentID=959
&tabid=3896 

 File PDF 

7.7.1.3 (3) รำยงำนประชมุ
คณะอนกุรรมกำรฯ ครัง้ที่ 7/2554 
พิจำรณำจดัท ำแผนฯ ปี 2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/m

enu_mt.asp?mt_frmwrk_i
d=85&mt_year=2554 

 File PDF 

4 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คณะอนกุรรมกำรฯ ได้ด ำเนินงำน
กิจกรรมตำ่งๆ ตำมแผนท่ีวำงไว้ และ
มีกำรเผยแพร่ ข้อมลูขำ่วสำรให้
บคุลำกรได้รับทรำบอยำ่งตอ่เนื่อง 
 จดัท ำเว็บเพจกำรประหยดั

พลงังำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 จดัท ำบอร์ดประชำสมัพนัธ์ 
 จดัท ำจดหมำยขำ่วประหยดั

พลงังำน  (เป็นรำยเดือน) 

7.7.1.4 (1) เว็บเพจกำรประหยดั
พลงังำนส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?PageContentID=959&t
abid=3896 

 
 
 

http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/แผนปฏิบัติการฯ%2054.pdf
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/แผนปฏิบัติการฯ%2054.pdf
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/แผนปฏิบัติการฯ%2054.pdf
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/แผนปฏิบัติการฯ%2054.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.7.1.3(1)_แผนปฏิบัติการฯ%20ปี%202554.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=959&tabid=3896
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=959&tabid=3896
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=959&tabid=3896
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.7.1.3(2)_แผนปฏิบัติการฯ%20ปี%202555.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%203/7.7.1.3(3)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=959&tabid=3896
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=959&tabid=3896
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=959&tabid=3896
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
-  ส ำหรับในปีกำรศกึษำ 2554   
ได้จดัท ำจดหมำยขำ่วประหยดั
พลงังำน ส ำนกัคอมพวิเตอร์  
จ ำนวน 12 ฉบบั  ได้แก่ ฉบบั  
42 – 53 

 จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรปฏิบตัิกำร ตำม
แผนกลยทุธ์ ประหยดัพลงังำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2554 และ 
2555 

7.7.1.4 (2) บอร์ดประชำสมัพนัธ์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?PageContentID=959&t
abid=3896 

 File PDF 

7.7.1.4 (3) จดหมำยขำ่วประหยดั
พลงังำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1206  

7.7.1.4(4) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบตัิกำร 
ตำมแผนกลยทุธ์ ประหยดัพลงังำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals/1
6/energy_saving/energy_r
eport%2030-09-
2011%20_Repaired_.pdf 

 File PDF 

5 มี ระบบในกำรติ ดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

คณะอนกุรรมกำรฯ  ก ำหนดให้มีกำร
ประชมุ เพื่อให้มีกำรรำยงำน หรือกำร
ติดตำมผลกำรด ำ เนินงำนตำม
มำตรกำรประหยัดพลงังำน  ผ่ำน
ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหำวิทยำลยั 

7.7.1.5 (1) รำยงำนประชมุ
คณะอนกุรรมกำรฯ (ครัง้ที่ 7/2554  
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/m

enu_mt.asp?mt_frmwrk_i
d=85&mt_year=2554 

 File PDF 

6 มีกำรประเมินและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะอนกุรรมกำรฯ  มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
วำ่สำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลตุำม

7.7.1.6 (1) รำยงำนประชมุ
คณะอนกุรรมกำรฯ ครัง้ที่ 6/2554 
พิจำรณำจดัท ำแผนฯ ปี 2555 

 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=959&tabid=3896
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=959&tabid=3896
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=959&tabid=3896
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%204/7.7.1.4(2)_บอร์ดประชาสัมพันธ์.pdf
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/energy_report%2030-09-2011%20_Repaired_.pdf
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/energy_report%2030-09-2011%20_Repaired_.pdf
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/energy_report%2030-09-2011%20_Repaired_.pdf
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/energy_report%2030-09-2011%20_Repaired_.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%204/7.7.1.4(4)รายงานผลการดำเนินงาน%20ปีงบประมาณ%202554.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%205/7.7.1.5(1)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
วตัถปุระสงค์ที่วำงไว้หรือไม ่ และ
อปุสรรคในกำรด ำเนินงำน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงพฒันำ
ตอ่ไป   รวมถงึกำรกำรวิเครำะห์ผล
จำกกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ประหยดัพลงังำน เพื่อน ำมำ
พิจำรณำมำตรกำรท่ีด ำเนินกำรวำ่มี
ผลตอ่กำรประหยดัพลงังำน 

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

enu_mt.asp?mt_frmwrk_i
d=85&mt_year=2554 

 File PDF 

 

7.7.1.6 (2) รำยงำนประชมุ
คณะอนกุรรมกำรฯ ครัง้ที ่7/2554  
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/m

enu_mt.asp?mt_frmwrk_i
d=85&mt_year=2554 

 File PDF 

7 มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ใน
กำรแก้ไขปรับปรุงหรือก ำหนด
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนปีตอ่ไป 

คณะอนกุรรมกำรฯ ได้จดัท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือพิจำรณำมำตรกำรใน
กำรด ำเนินกำรมำพฒันำปรับปรุง
ควรมีกำรน ำผลของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนและผลกำร
วิเครำะห์กำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรในครัง้ก่อนมำเป็นข้อมลู
น ำเข้ำ เพื่อกำรวำงแผนในกำร
ด ำเนินงำนของปีถดัไป 

 7.7.1.7 (1) รำยงำนประชมุ
คณะอนกุรรมกำรฯ ครัง้ที่ 7/2554 
พิจำรณำจดัท ำแผนฯ ปี 2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/m

enu_mt.asp?mt_frmwrk_i
d=85&mt_year=2554 

 File PDF 

 
 

การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน  
 

  

http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%206/7.7.1.6%20(1)_รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ%20ครั้งที่%206-2554.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%206/7.7.1.6(2)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=85&mt_year=2554
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%207/7.7.1.7(1)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
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องคป์ระกอบที ่8 กำรเงนิและงบประมำณ 

หลักการ 

กำรเงินและงบประมำณเป็นสิง่ที่ส ำคญัอยำ่งหนึง่ของหนว่ยงำน ไมว่ำ่แหลง่เงินทนุของหนว่ยงำนจะได้มำจำก
งบประมำณแผน่ดิน หรือเงินรำยได้ของหนว่ยงำน เช่น คำ่หนว่ยกิต คำ่ธรรมเนียม คำ่บ ำรุงกำรศกึษำตำ่งๆ ของนิสติ 
รำยได้จำกงำนวิจยั บริกำรทำงวชิำกำร คำ่เชำ่ทรัพย์สนิ ฯลฯ ผู้บริหำรหนว่ยงำนจะต้องมีแผนกำรใช้เงินท่ีสะท้อนควำม
ต้องกำรใช้เงินเพื่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปีของหนว่ยงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ ท ำ
ควำมเข้ำใจกบักำรวเิครำะห์ทำงกำรเงิน เช่น คำ่ใช้จำ่ยทัง้หมดตอ่จ ำนวนนิสติ ทรัพย์สนิถำวรตอ่จ ำนวนนิสติ คำ่ใช้จำ่ยที่
หนว่ยงำนใช้ส ำหรับกำรผลติบณัฑิตตอ่หวั จ ำแนกตำมสำขำวชิำ รำยได้ทัง้หมดของหนว่ยงำนหลงัจำกหกังบ (คำ่ใช้จ่ำย)
ด ำเนินกำรทัง้หมด งบประมำณในกำรพฒันำอำจำรย์ ควำมรวดเร็วในกำรเบิกจ่ำย ร้อยละของงบประมำณที่ประหยดัได้
หลงัจำกที่ปฏิบตัติำมภำรกิจทกุอยำ่งครบถ้วน สิง่เหลำ่นีจ้ะเป็นกำรแสดงศกัยภำพเชิงกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงินของ
หนว่ยงำนท่ีเน้นถงึควำมโปร่งใส ควำมถกูต้อง ใช้เงินอยำ่งคุ้มคำ่ มีประสทิธิภำพ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนพฒันำด้ำนกำรเงินระดบัอดุมศกึษำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

2. แผนปฏิบตัิงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. มำตรฐำนหนว่ยงำนอดุมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

4. มำตรฐำนกำรประเมินคณุภำพภำยนอกระดบัอดุมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคณุภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 

5. มำตรฐำนแผนกำรปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังบประมำณ 

6. รำยงำนงบประมำณแผน่ดิน (หนว่ยงำนอดุมศกึษำของรัฐ) และเงินรำยได้ 

7. แผนยทุธศำสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจดักำร และด้ำนกำรเงินและงบประมำณ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คอื 

1. มศว  8.1.1  กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
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ตัวบ่งชี ้มศว 8.1.1  การบริหารการเงนิและงบประมาณ  

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

หนว่ยงำนจะต้องมีระบบในกำรจดัหำและจดัสรรงบประมำณอยำ่งมีประสทิธิภำพ ที่สำมำรถผลกัดนัแผนกลยทุธ์
ของหนว่ยงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ มีกำรวเิครำะห์รำยได้ คำ่ใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำน ทัง้จำกงบประมำณแผน่ดิน
และเงินรำยได้อื่นๆ ที่หนว่ยงำนได้รับ มีกำรจดัสรรงบประมำณและกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเป็นระบบครบทกุ
พนัธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงินอยำ่งมีประสทิธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้จำ่ยในทกุ
พนัธกิจ โครงกำร กิจกรรม เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมัน่คงของสถำบนัได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิกำรในแตล่ะพนัธกิจและกำรพฒันำหนว่ยงำนและบคุลำกร 
2. มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำนอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
3. มีกำรน ำข้อมลูทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวเิครำะห์คำ่ใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน และควำมมัน่คงของ

หนว่ยงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 
4. มีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

หนว่ยงำนและมหำวิทยำลยัก ำหนด 
5. ผู้บริหำรระดบัสงูของหนว่ยงำนมกีำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมลูจำกรำยงำนทำง

กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรงบประมำณอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ  โดยจดัแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของส ำนกัคอมพิวเตอร์ และมหำวิทยำลยัศรี
นครินทรวิโรฒ  โดยจดัท ำค ำของตัง้งบประมำณทัง้งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ที่สอดคล้องกบัแผนกล
ยทุธ์ของส ำนกัคอมพิวเตอร์และสอดคล้องกบัแผนยทุธ์ศำสตร์ของมหำวิทยำลยั  โดยมีแหลง่ในกำรจดัหำงบประมำณจำก
แหลง่ตำ่ง ๆ  ดงันี ้
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 แหลง่ที่มำของเงิน   จ ำแนกเป็น   4 แหลง่  ดงันี ้

  1)  งบประมำณรำยจำ่ย (งบแผน่ดิน) 2) งบประมำณเงินรำยได้ 

  3)  กองทนุพฒันำมหำวิทยำลยั  4)  งบพฒันำหนว่ยงำนและมหำวิทยำลยั 

 แหลง่ใช้ไปของเงิน   จ ำแนกเป็น 3 ประเภท  ดงันี ้

1) งบรำยจ่ำยประจ ำ  หมำยถึง  เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และอื่น ๆ ที่จ่ำยควบกบัเงินเดือน ค่ำจ้ำง     
คำ่สำธำรณปูโภค และสวสัดิกำร 

2) งบด ำเนินงำน  หมำยถึง  คำ่ตอบแทน ใช้สอย วสัด ุและส ำรองจ่ำย 

3) งบตำมกลยทุธ์  หมำยถึง  เงินท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์ เช่น กำรพฒันำทรัพยำกรมนษุย์ 
กำรจดัหำครุภณัฑ์ ด้ำน IT   กำรพฒันำด้ำน IT กำรพฒันำทำงกำยภำพ ซึ่งผลที่เกิดขึน้จำกกำรใช้เงิน
ตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน  

 นอกจำกด ำเนินกำรจัดค ำขอตัง้งบประมำณตำมแผนกลยุทธ์แล้วนัน้  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้จัดท ำแผนกำรใช้
จ่ำยเงินเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสงูสดุ  และได้มีกำรจดัท ำรำยงำนกำรเงินเสนอผู้บริหำรเพื่อกำร
ตดัสินใจเป็นประจ ำทุกเดือน  ทัง้เสนอรำยงำนเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อรับทรำบและ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของส ำนกัคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ตรวจสอบได้  นอกจำกนีย้งัมีหน่วยตรวจสอบ
ภำยในเข้ำมำตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรและกฎเ กณฑ์ที่หน่วยงำนและ
มหำวิทยำลยัก ำหนด 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1 มี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ป ร ะ จ ำ ปี ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิกำรใน
แต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำ
หนว่ยงำนและบคุลำกร 

 

ส ำนักคอมพิว เตอ ร์ไ ด้มีกำร
จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
แผนยุทธ์ศำสตร์ทัง้ 9 ด้ำนของ
มหำวิทยำลยั 

8.1.1.1(1) แผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 
2554 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

8.1.1.1(2) ค ำขอตัง้งบประมำณประจ ำปี 
2554 

  งบประมำณแผน่ดิน  

  งบประมำณเงินรำยได้ 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

8.1.1(3) ตำรำงเช่ือมโยงเงินงบประมำณเงิน
รำยได้กบัยทุธศำสตร์มหำวิทยำลยั 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(1)แผนปฏิบัติราชการ.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(1)แผนปฏิบัติราชการ.pdf
file:///F:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%207/7.7.1.7(1)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(2)ทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(2)ทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี.pdf
file:///F:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%207/7.7.1.7(1)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(3)ตารางเชื่อมโยง.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(3)ตารางเชื่อมโยง.pdf
file:///F:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%207/7.7.1.7(1)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

8.1.1.1(4) นโยบำยและหลกักำรหรือเกณฑ์
ในกำรจดัท ำงบประมำณ รำยจ่ำยจำกเงิน
งบประมำณแผน่ดิน และงบประมำณเงิน
รำยได้ 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

8. 1.1.1(5) แผนกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณ
แผน่ดินและงบประมำณเงินรำยได้ 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

8.1.1.1(6)  ผลวิเครำะห์งบประมำณ
ประจ ำปีกบัแตล่ะพนัธกิจมีควำมเพียงพอ/ไม่
เพียงพอ  และแผนพฒันำหนว่ยงำน ส ำหรับ
งบประมำณในกำรพฒันำบคุคลำกร 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

2 มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน
อยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์มีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรเงินเสนอผู้ บริหำร
และคณะกรรมกำ รประจ ำ
หนว่ยงำนเป็นประจ ำทกุเดือน 

8.1.1.2(1) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.
asp?topic_id=33690  

8.1.1.2(2) รำยงำนกำรเงินเสนอผู้บริหำร
หนว่ยงำนเป็นรำยเดือน 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

3 มีกำรน ำข้อมลูทำงกำรเงินไปใช้
ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และ
วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน 
และควำมมั่นคงของหน่วยงำน
อยำ่งตอ่เนื่อง 

ส ำ นั ก ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ มี ก ำ ร
น ำ เสนอ ข้อมูลทำงกำร เ งิ น
เพื่อให้ผู้บริหำรน ำไปวิเครำะห์
เพื่อพิจำรณำในกำรตดัสนิใจใน 

กำรบริหำรงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 

8.1.1.3(1) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.
asp?topic_id=33690  

file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(4)หลักเกณฑ์การจัดทำงปม.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(4)หลักเกณฑ์การจัดทำงปม.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(4)หลักเกณฑ์การจัดทำงปม.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ%208.1.1.1(4)หลักเกณฑ์การจัดทำงปม.pdf
file:///F:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%207/7.7.1.7(1)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ8.1.1.1(5)แผนการใช้จ่ายเงิน.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/ข้อ8.1.1.1(5)แผนการใช้จ่ายเงิน.pdf
file:///F:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%207/7.7.1.7(1)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/8.1.1.1(6)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/8.1.1.1(6)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/8.1.1.1(6)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%201/8.1.1.1(6)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน.pdf
file:///F:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%207/7.7.1.7(1)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%202/8.1.1.2(1)รายงานการประชุมกก.สำนัก.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%202/8.1.1.2(1)รายงานการประชุมกก.สำนัก.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=33690
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=33690
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%202/8.1.1.2(2)รายงานการเงิน.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%202/8.1.1.2(2)รายงานการเงิน.pdf
file:///F:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_7.7.1/เกณฑ์ข้อที่%207/7.7.1.7(1)_รายงานการประชุมครั้งที่%207-2554.pdf
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%203
file:///G:/swucc_sar54/เอกสารประกอบ/KPI54_8.1.1/เกณฑ์ข้อที่%203
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=33690
http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=33690
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

8.1.1.3(2) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

4 มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
และภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ
ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ที่
หน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

 

มีหน่วยตรวจสอบภำยในเข้ำมำ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของ
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

8.1.1.4(1) รำยงำนกำรเงิน งบประมำณ
แผน่ดิน ปี 2554 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

8.1.1.4(2) รำยงำนกำรเงิน งบประมำณเงิน
รำยได้ ปี 2554 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

8.1.1.4(3) รำยงำนเงินทดรองจ่ำยเบิกจำก
กองคลงั 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

8.1.1.4(4)รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกั   
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.
asp?topic_id=33690  

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

8.1.1.4(5)บันทึกขอเข้ำตรวจของหน่วย
ตรวจสอบภำยใน 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

5 ผู้บริหำรระดบัสงูของหน่วยงำน
มีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำ
ข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงิน
ไปใช้ในกำรวำงแผนและกำร
ตดัสนิใจ 

ผู้ บริหำรมีกำรติดตำมกำรใช้
จ่ำยเงินและน ำข้อมูลเสนอที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
หนว่ยงำนเพื่อตดัสนิใจ 

8.1.1.5(1) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/main_topic.
asp?topic_id=33690 

8.1.1.5(2) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรติดตำมงำนส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

ดรูำยละเอยีด 
 File PDF 

การประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

5  ข้อ 5  ข้อ 5 คะแนน  
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องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในเป็นปัจจยัส ำคญัที่แสดงถงึศกัยภำพกำรพฒันำคณุภำพ
ของสถำบนัอดุมศกึษำ โดยต้องครอบคลมุทัง้ปัจจยัน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบที่เกิดขึน้ 
หนว่ยงำนจะต้องพฒันำระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในอยำ่งตอ่เนื่อง และมกีระบวนกำรจดักำร
ควำมรู้ เพื่อให้เกิดนวตักรรมด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในท่ีเป็นลกัษณะเฉพำะของหนว่ยงำน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ส ำนกังำนเลขำธิกำรคณะ
กรรมกำรบริหำรกำรศกึษำ 

2. กรอบแผนอดุมศกึษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

3. กฎกระทรวงวำ่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ พ.ศ. 2553 

4. มำตรฐำนกำรศกึษำของชำติ พ.ศ. 2547 ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ 

5. มำตรฐำนกำรอดุมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

6. มำตรฐำนสถำบนัอดุมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

7. กรอบมำตรฐำนคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher 
Education) (TQF : HEd.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

8. เกณฑ์มำตรฐำนหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษำ พ.ศ. 2548 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

9. มำตรฐำนกำรประเมินคณุภำพภำยนอกระดบัอดุมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคณุภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 

10. ปรัชญำ และปณิธำนของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ และของหนว่ยงำน 

11. แผนยทุธศำสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 1 ตวับ่งชี ้คอื 

1. มศว 9.1.1  กำรด ำเนินงำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน  
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ตัวบ่งชี ้มศว 9.1.1  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  

กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบนัอดุมศกึษำตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญตัิ
กำรศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึง่สถำบนัต้องสร้ำงระบบและกลไกกำรควบคมุ 
ตรวจสอบ ประเมินและพฒันำกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดบัคณุภำพตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยหนว่ยงำนต้นสงักดัและมหำวิทยำลยั ตลอดจนหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง มีกำรวดัผลส ำเร็จของกำร
ประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน รวมทัง้กำรรำยงำนผลกำรประกนัคณุภำพตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยตอ่
สำธำรณชน มกีำรประเมินและปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง และมีนวตักรรมที่เป็นแบบอยำ่งที่ดี 

ส ำหรับหนว่ยงำนถือวำ่กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนกำรบริหำรกำรศกึษำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่องตำมระบบและกลไกของมหำวิทยำลยั และของหนว่ยงำนท่ีมีกำรก ำหนดขึน้ ซึง่ประกอบด้วยกำร
ควบคมุ ตรวจสอบ ประเมินและพฒันำกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เนือ่ง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนกึให้เหน็วำ่เป็นควำมรับผิดชอบ
ร่วมกนัของทกุคนในกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ ทัง้นี ้เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สำธำรณชนให้มัน่ใจได้วำ่หนว่ยงำนและ
มหำวิทยำลยัสำมำรถสร้ำงผลผลติทำงกำรศกึษำที่มีคณุภำพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกบัพนัธกิจและพฒันำกำรของ
หนว่ยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน โดยคณะกรรมกำรประจ ำ
หนว่ยงำนและผู้บริหำรสงูสดุของหนว่ยงำน 

3. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคมุ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน และประเมินคณุภำพ 2) กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคณุภำพเสนอตอ่
คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยงำนและมหำวิทยำลยัตำมก ำหนดเวลำ และรำยงำนข้อมลูครบถ้วนตำมที่ก ำหนดใน
ระบบ CHE QA online และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคณุภำพไปท ำแผนกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำของ
หนว่ยงำน 

4. มีกำรน ำผลกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และสง่ผลให้มีกำรพฒันำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ทกุตวับง่ชี ้

5. มีสำรสนเทศที่ให้ข้อมลูสนบัสนนุกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในครบทกุองค์ประกอบคณุภำพ 

6. มีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ โดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรตำมพนัธกิจของหนว่ยงำน 

7. มีเครือขำ่ยกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำระหวำ่งหนว่ยงำน และมกิีจกรรมร่วมกนั 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตัวบ่งชี ้: 

ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรควบคมุ ตรวจสอบ ประเมิน และพฒันำกำรด ำเนินงำน
ของหนว่ยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดบัคณุภำพตำมมำตรฐำนท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงอิง
จำกคูม่ือประกนัคณุภำพกำรศกึษำ ปีกำรศกึษำ 2554 และส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มกีำรวดัผลส ำเร็จของกำรประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำภำยใน และรำยงำนผลกำรประกนัคณุภำพตอ่ฝ่ำยประกนัคณุภำพของมหำวิทยำลยั และได้น ำรำยงำนผลกำร
ประเมินคณุภำพกำรศกึษำที่ผำ่นมำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นข้อมลูในกำรปรับปรุงและใช้ในกำร
ประเมินในปีตอ่ไป ซึง่กำรประกนัคณุภำพนัน้ถือเป็นสว่นหนึง่ของกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตำ่งๆภำยในส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
และได้มีกำรจดัตัง้คณะอนกุรรมกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง โดยได้มตีวัแทนของแตล่ะฝ่ำยเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรและผู้ให้ข้อมลู และได้มีกำรชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกบักำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำแก่บคุลำกรทกุคนเพื่อให้
บคุลำกรได้เข้ำใจถงึกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ เพื่อให้ส ำนกัคอมพิวเตอร์สำมำรถสนบัสนนุกำรกำรเรียนกำรสอน ได้
อยำ่งมีประสทิธิภำพตอ่ไป 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มีระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่
เหมำะสมและสอดคล้องกบัพนัธ
กิจและพฒันำกำรของหน่วยงำน 
และด ำ เนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนด 

ส ำนักคอมพิว เตอร์มีกำรแต่งตั ง้
คณะกรรมกำรบริหำรคุณภำพและ
คณะคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 และได้มี
แผนกำรด ำเนินงำนและติดตำมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2554 
ตำมที่ฝ่ำยประกนัคณุภำพกำรศึกษำ
ก ำหนด และได้มีกำรเก็บรวบรวม
รำยงำนกำรประเมินตนเองไว้ใน
เว็บไซต์ส ำนักคอมพิวเตอร์ในส่วน
ขอ ง ง ำนป ร ะ กั น คุณภ ำพ  เ พื่ อ
ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรย้อนหลงั 

9.1.1.1(1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=1037&DOC_ID=
11393&Offi=Officialdom&
doc_type=16      

9.1.1.1(2)  ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำร
ด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและ
ตวับง่ชี ้ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 

 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16


174 
 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 
 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=1038&DOC_ID=
11394&Offi=Officialdom&
doc_type=16  

9.1.1.1(3) แผนกำรด ำเนินงำนและ
ติดตำมกำรประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำ 2554 

ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt407_255501_1
6894.pdf  

9.1.1.1(4) เว็บไซต์ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ในสว่นของงำน
ประกนัคณุภำพ 
ดรูำยละเอยีด 

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

9.1.1.1(5) แนวทำงกำรปรับปรุง/
พฒันำตวับง่ชี ้ปีกำรศกึษำ 2553 
เพื่อบรรลเุป้ำหมำยปีกำรศกึษำ 
2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt407_255501_1
6896.pdf  

9.1.1.1(6) แผนพฒันำคณุภำพตวั
บง่ชีปี้กำรศกึษำ 2553 เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยปีกำรศกึษำ 2554 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16894.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16894.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16894.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16896.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16896.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16896.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt407_255501_1
6895.pdf  

2 มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้
ควำมส ำคญัเร่ืองกำรประกนั
คณุภำพกำรศกึษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรบริหำรหนว่ยงำน
และผู้บริหำรสงูสดุของหนว่ยงำน 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ให้ควำมส ำคญั
กับกำรประกันคุณภำพโดยแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ โดยมี
ผู้ บ ริหำรหน่ วยงำนทั ง้ หมดเ ป็น
คณะกรรมกำรเพื่อก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบงำนทำง ด้ ำนประกัน
คณุภำพ และได้มีกำรจดัท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้ำงอิงในกำรศึกษำเพิ่มเติม
ส ำหรับบคุคลำกรใหม่ จะได้ศึกษำได้
อย่ำงรวดเร็วและเข้ำใจระบบกำรใช้
งำนได้อยำ่งง่ำยขึน้ 

9.1.1.2(1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.
ac.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=1037
&DOC_ID=11393&Offi
=Officialdom&doc_typ
e=16     

9.1.1.2(2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำร
ด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและ
ตวับง่ชี ้ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.
ac.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=1038
&DOC_ID=11394&Offi
=Officialdom&doc_typ
e=16  

9.1.1.2(3) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 3/2555  
เก่ียวกบักำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนประกนัคณุภำพ รอบ 9 
เดือน  

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16895.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16895.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16895.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1037&DOC_ID=11393&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac
.th/conclusion_file/emt
9_255503_minute.pdf 

9.1.1.2(4) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ ครัง้
ที่ 1/2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.t
h/conclusion_file/emt40
7_255501_minute.pdf  

9.1.1.2(5) คูม่ือกำรตดิตัง้อปุกรณ์
กระจำยสญัญำณเครือขำ่ยไร้สำย 
ดรูำยละเอยีด 

 http://202.44.139.26/Fil
eStore/2553/00900/00
318//ส ำนกัคอมพวิเตอร์/
องค์ประกอบที%่209/ตวั
บง่ชีท้ี%่209_1/2_4_คูม่ือ
กำรติดตัง้อปุกรณ์
กระจำยสญัญำณ
เครือขำ่ยไร้สำย.pdf 

9.1.1.2(6) คูม่ือฝ่ำยปฏิบตัิกำรและ
บริกำร: กำรใช้งำนระบบกำร
ประชมุทำงไกล 
ดรูำยละเอยีด 

 http://202.44.139.26/Fil
eStore/2553/00900/00
318//ส ำนกัคอมพวิเตอร์/
องค์ประกอบที%่209/ตวั
บง่ชีท้ี่%209_1/2_5_คูม่ือ
กำรใช้งำนระบบประชมุ
ทำงไกล.pdf 

 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318/สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่%209/ตัวบ่งชี้ที่%209_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

9.1.1.2(7) คูม่ือปฏิบตัิกำรของ
เลขำนกุำร 
ดรูำยละเอยีด 

 http://fis.swu.ac.th/QAs
ar52/fac/mydoc52/2/2.
1/59-5-1-คูม่ือ
เลขำนกุำร.pdf 

9.1.1.2(8) คูม่ือฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศ 
ดรูำยละเอยีด 
 เอกสำรมจี ำนวนมำก

สำมำรถดไูด้จำกตู้
เอกสำรฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศ 

3 มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำร
ควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำน
และประเมินคุณภำพ 2) กำร
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่ เ ป็น
รำยงำนประเมินคณุภำพเสนอตอ่
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน
แ ล ะ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ต ำ ม
ก ำหนดเวลำ และรำยงำนข้อมูล
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในระบบ 
CHE QA online และ 3) กำรน ำ
ผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำ
แ ผ น ก ำ ร พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ
กำรศกึษำของหนว่ยงำน 

ส ำ นั ก ค อมพิ ว เ ต อ ร์ ไ ด้ ก ำ หนด
แผนกำรด ำ เนินงำนและติดตำม
ประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 2553 และ
ได้มีกำรประชุม เพื่อติดตำมและ
ด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 
ตลอดจนได้มีกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี เสนอต่อผู้บริหำร และได้มี
กำรกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร
ทำง ด้ำนประกันคุณภำพตำมที่
ก ำหนดในระบบ CHE QA online ได้
อยำ่งครบถ้วน 

9.1.1.3(1) แผนกำรด ำเนินงำนและ
ติดตำมกำรประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำ 2554 

ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac
.th/uploads/emt407_25
5501_16894.pdf  

9.1.1.3(2) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ ครัง้
ที่ 1/2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.t
h/conclusion_file/emt40
7_255501_minute.pdf  

9.1.1.3(3) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 3/2555  

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-1-คู่มือเลขานุการ.pdf
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-1-คู่มือเลขานุการ.pdf
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-1-คู่มือเลขานุการ.pdf
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-1-คู่มือเลขานุการ.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16894.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16894.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16894.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
เก่ียวกบักำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนประกนัคณุภำพ รอบ 9 
เดือน  
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac
.th/conclusion_file/emt
9_255503_minute.pdf  

9.1.1.3(4) รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ครัง้ที่ 5/2555 
เก่ียวกบักำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนประกนัคณุภำพ ครัง้ที ่
5/2555 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac
.th/conclusion_file/emt
9_255505_minute.pdf  

9.1.1.3(5) รำยงำนประจ ำปี 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
script_edoc_type_general
111.asp?types=19&sub_t
ype=7&dept_id=5900 

4 มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในมำปรับปรุงกำร
ท ำงำน และสง่ผลให้มีกำรพฒันำ
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี ้
ของแผนกลยทุธ์ทกุตวับง่ชี ้

ส ำ นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ไ ด้ มี ก ำ ร
มอบหมำยผู้ รับผิดชอบในแต่ละตัว
บ่ ง ขี ้ แ ล ะ ไ ด้ ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ด ำเนินงำนในส่วนที่รับผิดชอบ หรือ
ร่วมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรตรวจสอบ
และด ำเนินกำรตำมตวับง่ชี ้

9.1.1.4(1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำร
ด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและ
ตวับง่ชี ้ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 

 
 
 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255503_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255505_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255505_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt9_255505_minute.pdf
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.
ac.th/filepdf_c.asp?typ
es=pdf&FILE_ID=1038
&DOC_ID=11394&Offi
=Officialdom&doc_typ
e=16 

9.1.1.4(2) ตำรำงผู้ รับผิดชอบ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี ้                   
ปีกำรศกึษำ 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac
.th/uploads/emt407_25
5501_16837.pdf  

9.1.1.4(3) รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac.t
h/conclusion_file/emt407
_255501_minute.pdf  

5 มีสำรสนเทศที่ให้ข้อมลูสนบัสนนุ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในครบทุกอง ค์ประกอบ
คณุภำพ 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้จดัท ำเว็บไซต์ที่
เ ก่ียวข้องกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำอยู่ภำยในเว็บไซต์ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ โดยท ำกำรเก็บข้อมูล
ย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 3 ปี เพื่อให้
สำมำรถวิเครำะห์และตรวจสอบถึง
ผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำกำรที่
เกิดขึน้ได้ 

 

 

 

9.1.1.5(1) มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพผ่ำน
เว็บไซต์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ในสว่น
ของงำนประกนัคณุภำพ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=3893 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16837.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16837.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16837.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt407_255501_minute.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893


180 
 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 
 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

6 มีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ในกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะผู้ ใช้บริกำรตำมพันธ
กิจของหนว่ยงำน 

ในสว่นของกำรประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำ หนว่ยงำนได้มกีำรจดัตัง้
คณะอนกุรรมกำรจดัท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง โดยมตีวัแทนแตล่ะ
ฝ่ำยเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรเป็น
คณะกรรมกำรและผู้ให้ข้อมลูด้ำน
ประกนัคณุภำพกำรศกึษำ และได้มี
กำรประชมุชีแ้จงตำ่งๆเก่ียวกบังำน
ทำงด้ำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำ
ให้ทรำบและเข้ำใจถงึกระบวนกำร
ประกนัคณุภำพกำรศกึษำแก่
บคุลำกรทกุคนในหนว่ยงำนในที่
ประชมุบคุลำกร และได้มีกำร
ออกแบบส ำรวจควำมพงึพอใจทีม่ีตอ่
ระบบสำรสนเทศ และควำมต้องกำร
กำรใช้งำนอินเทอร็เนต็ของนิสติ
ภำยในหอพกันิสติ มศว องครักษ์ 
โดยทัง้ 2 แบบส ำรวจนีจ้ะได้ท ำกำร
ส ำรวจโดยให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี คือ
บคุลำกรและนิสติ ได้ให้ข้อมลู
ป้อนกลบัเพื่อน ำไปปรับปรุงและ
พฒันำระบบตอ่ไป 

9.1.1.6(1) มีแบบส ำรวจควำมพงึ
พอใจที่มตีอ่ระบบสำรสนเทศ
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://esurvey.swu.ac.th/

phpframework/swu/qnr/ 

9.1.1.6(2) มีแบบส ำรวจควำม
ต้องกำรกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตของ
นิสติภำยในหอพกันิสติ มศว 
องครักษ์ ในปีกำรศกึษำ 2554 
ดรูำยละเอยีด 

   File PDF 

9.1.1.6(3) รำยงำนผลส ำรวจควำม
ต้องกำรกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ
นิสติภำยในหอพกัองครักษ์ 
ดรูำยละเอยีด 

  File PDF 

9.1.1.6(4) ค ำ สั่ ง แต่ ง ตั ง้
คณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร
ด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและ
ตั ว บ่ ง ชี ้ ส ำ นั ก ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac
.th/filepdf_c.asp?types=
pdf&FILE_ID=1038&DO
C_ID=11394&Offi=Offici
aldom&doc_type=16 

 

 

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1038&DOC_ID=11394&Offi=Officialdom&doc_type=16


 
181 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

9.1.1.6(5) ตำรำงผู้ รับผิดชอบ
องค์ประกอบและตวับง่ชี ้ปี
กำรศกึษำ 2554 
ดรูำยละเอยีด 

 http://emeeting.swu.ac
.th/uploads/emt407_25
5501_16837.pdf  

7 มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ ำ น ก ำ ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ
กำรศกึษำระหวำ่งหนว่ยงำน และ
มีกิจกรรมร่วมกนั 

ส ำนกัคอมพวิเตอร์ได้มีกำรสง่
บคุลำกรเข้ำไปกรรมกำรเครือขำ่ย
คณุภำพของมหำวิทยำลยั เพื่อ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ข้อมลูเพื่อให้
สำมำรถด ำเนินงำนด้ำนประกนั
คณุภำพของหนว่ยงำนให้ดีขึน้ 

9.1.1.7(1) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพของ
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac

.th/filepdf_c.asp?types=
pdf&FILE_ID=2342&DO
C_ID=9700&Offi=Official
dom&doc_type=16  

9.1.1.7(2) ค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรเครือขำ่ย
ผู้ปฏิบตัิงำนประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำ                    
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=2343&D
OC_ID=9701&Offi=Offi
cialdom&doc_type=16  

การประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลเุป้ำหมำย 

7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน  

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16837.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16837.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt407_255501_16837.pdf
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2342&DOC_ID=9700&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2342&DOC_ID=9700&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2342&DOC_ID=9700&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2342&DOC_ID=9700&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2342&DOC_ID=9700&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2343&DOC_ID=9701&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2343&DOC_ID=9701&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2343&DOC_ID=9701&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2343&DOC_ID=9701&Offi=Officialdom&doc_type=16
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2343&DOC_ID=9701&Offi=Officialdom&doc_type=16


 

 
 



 
183 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

สว่นที ่3 : สว่นสรปุ 

กำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำของส ำนกัคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 จัดท ำตำม “คู่มือกำรประเมินคณุภำพ
กำรศกึษำภำยใน มศว ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 ซึง่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 17 ตวับง่ชี ้

ตวับง่ชี ้ดงันี ้

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถปุระสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร  1 ตวับง่ชี ้
 องค์ประกอบที่ 4 กำรวจิยั  1 ตวับง่ชี ้
 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม  3 ตวับง่ชี ้
 องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนบุ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม  1 ตวับง่ชี ้
 องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจดักำร  9 ตวับง่ชี ้
 องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ  1 ตวับง่ชี ้
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ  1 ตวับง่ชี ้

ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ได้ด ำเนินกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำทัง้ 7 องค์ประกอบ โดยประเมินตวับง่ชี ้16 ตวับง่ชี ้ไมป่ระเมิน 
1 ตวับง่ชีค้ือตวับง่ชี ้สมศ 13 กำรปฏิบตัิตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร โดยจะรอผลคะแนนจำกทำ่นอธิกำรบดีประเมิน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ รวม 17 ตวับง่ชี ้

เกณฑ์การประเมิน 

- อิงมำตรฐำน  คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 
หมำยเลขข้อมลูอ้ำงอิง 

 งำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ เว็บไซต์ http://qa.swu.ac.th 

 

 
  

http://qa.swu.ac.th/
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ตำรำง 6  ผลกำรประเมินตนเอง ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ปีกำรศกึษำ 2554 

องค์ประกอบ/ตวับง่ชี ้

เป้ำหมำย ผลกำรประเมินตนเอง 

จ ำนวนข้อ
เกณฑ์ 

มำตรฐำน 
คะแนน ผลกำร

ด ำเนินกำร 

คะแนนกำร
ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ 

   5  

มศว 
1.1.1 

กระบวนกำรพฒันำแผน 8 5 8 5  

4 การวิจัย    5  

มศว 
4.1.1 

กำรพฒันำระบบและกลไกสนบัสนนุกำรผลติ
งำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรค์ 

5 5 6 5  

5 การบริการวชิาการแก่สงัคม    5  
มศว 
5.1.1 

ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่
สงัคม 

4 4 5 5  

สกอ 
5.2 

กระบวนกำรบริกำรทำงวชิำกำรให้เกิด
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

5 5 5 5  

สมศ 9 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็
ของชมุชนหรือองค์กรภำยนอก 

4 4 5 5  

6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

มศว 
6.1.1 

ระบบและกลไกกำรท ำนบุ ำรุงศิปละและ
วฒันธรรม 

5 5 5 5  

7 การบริหารและการจดัการ      

สกอ 
7.1 

ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริหำร
หนว่ยงำนและผู้บริหำรทกุระดบัของ
หนว่ยงำน 

7 5 7 5  

สมศ 
13 

กำรปฏิบตัติำมบทบำทหน้ำทีข่องผู้บริหำร
สถำบนั 

 5    

มศว 
7.2.1 

กำรพฒันำหนว่ยงำนสูส่ถำบนัเรียนรู้ 5 5 5 5  

สกอ 
7.3 

ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรและกำร
ตดัสนิใจ 

5 5 5 5  
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี ้

เป้ำหมำย ผลกำรประเมินตนเอง 

จ ำนวนข้อ
เกณฑ์ 

มำตรฐำน 
คะแนน ผลกำร

ด ำเนินกำร 

คะแนนกำร
ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

สกอ 
7.4 

ระบบบริหำรควำมเสีย่ง 6 5 6 5  

มศว 
7.5.1 

ระบบกำรพฒันำบคุลำกรสำยสนบัสนนุ
วิชำกำร 

7 5 7 5  

มศว 
7.6.1 

ระบบและกลไกกำรพฒันำกำรปฏิบตัิงำน
และกำรให้บริกำร 

5 5 5 5  

มศว 
7.6.2 

ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำร 81 4 88.46 5  

มศว 
7.7.1 

ระดบัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกำรตำม
มำตรกำรประหยดัพลงังำน 

7 5 7 5  

8 การเงนิและงบประมาณ      

มศว 
8.1.1 

กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 5 5 5 5  

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ      

มศว 
9.1.1 

กำรด ำเนินงำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำ
ภำยใน 

7 5 7 5  
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ตำรำง 7  รำยงำนสรุปจดุแข็ง/กำรสร้ำงเสริมควำมแข็งแกร่ง และจดุออ่น/สำเหต/ุ แนวกำรแก้ไข 

มำตรฐำนของ 
องค์ประกอบ
คณุภำพ 

จดุแขง็/กำรสร้ำงเสริมควำมแขง็แกร่ง จดุออ่น/สำเหต/ุแนวทำงแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วตัถปุระสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร 

จดุแขง็ 
  มีกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน  

วตัถปุระสงค์และแผนกำรด ำเนินกำร
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

  มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินกำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ 

  มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัของ
นโยบำยด้ำนไอซีทีตัง้แตร่ะดบั
มหำวิทยำลยั จนถึงระดบัหนว่ยงำน 

จดุออ่น 
 ไมม่ ี

 แนวทำงเสริมจดุแข็ง 
 มหำวิทยำลยัให้ควำมส ำคญัตอ่แผนงำน/

โครงกำรด้ำนไอซีที และก ำหนดเป็น
ยทุธศำสตร์ ท ำให้กำรด ำเนินงำนด้ำน
ไอซีทีมีควำมก้ำวหน้ำ 

 จดัตัง้คณะกรรมกำรระดบัมหำวทิยำลยั  
 จดัประชมุติดตำมเพื่อกำรปรับเปลีย่น

แผนงำนให้สอดคล้องกบัภำรกิจหลกั
ของมหำวิทยำลยั 

 สง่เสริมให้บคุลำกรมีสว่นร่วมในกำร
ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน 

แนวทำงแก้ไข 
 ไมม่ ี

องค์ประกอบที่ 4  
กำรวจิยั 

จดุแขง็ 
 มีคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรวิจยั ส ำนกั

คอมพิวเตอร์ ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูล
งำนวจิยัของส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

 มีงบประมำณสนบัสนนุงำนวจิยัอยำ่ง
ตอ่เนื่อง 

จดุที่ควรพฒันำ 
  บคุลำกรขำดประสบกำรณ์ทำงด้ำน

กำรวจิยั 
 ภำระหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบมำกขึน้

จึงท ำให้ระยะเวลำในกำรท ำวิจยั
น้อย 

 

 แนวทำงเสริมจดุแข็ง 
 สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลำกรมีควำม

ควำมรู้ด้ำนกำรวิจยั 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จดัโครงกำรอบรมควำมรู้ทำงด้ำนกำร

วิจยัเพิ่มขึน้ 



 
187 

 

 
We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

มำตรฐำนของ 
องค์ประกอบ
คณุภำพ 

จดุแขง็/กำรสร้ำงเสริมควำมแขง็แกร่ง จดุออ่น/สำเหต/ุแนวทำงแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 5  
กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สงัคม 

จดุแขง็ 
 มีคณะกรรมกำร ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลกำร

บริกำรวชิำกำรแก่สงัคมของส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

 มีงบประมำณสนบัสนนุงำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สงัคมงตอ่เนื่อง 

จดุออ่น 
 ไมม่ ี

 แนวทำงเสริมจดุแข็ง 
 บคุลำรทกุฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรมี

สว่นร่วมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 

แนวทำงแก้ไข 
 ไมม่ ี

องค์ประกอบที่ 6  
กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

จดุแขง็ 
 มีกำรจดัท ำกิจกรรมท ำนบุ ำรุงศิลปและ

วฒันธรรมอยำ่งตอ่เนื่องทกุปี 
 บคุลำกรมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

จดุออ่น 
 ไมม่ ี

 แนวทำงเสริมจดุแข็ง 
 จดักิจกรรมสง่เสริมให้บคุลำกรได้มี

ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ในกำรร่วมท ำนุ
บ ำรุงศิลปวฒันธรรมมำกขึน้ 

แนวทำงแก้ไข 
 ไมม่ ี

องค์ประกอบที่ 7 

กำรบริหำรและกำร
จดักำร 

จดุแขง็ 
  มีคณะกรรมกำรตำ่งๆ ก ำกบัดแูลกิจกำร 

ท ำให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสทิธิภำพ 
 เปิดโอกำสให้บคุลำกรมีสว่นร่วมใน

คณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ ในกำรบริหำร
จดักำร 

 บคุลำกรมีศกัยภำพและได้รับกำรสง่เสริม
ให้มีโอกำสพฒันำควำมรู้ในสำยงำน
อยำ่งตอ่เนื่อง 

 มีระบบฐำนข้อมลูเพื่อกำรบริหำรอยำ่งมี
คณุภำพ 

 มีบคุลำกรท่ีมีสมรรถนะด้ำนไอซทีี ท ำให้
กำรด ำเนินงำนตำ่งๆ มีระบบและมี
ควำมคลอ่งตวั 

จดุออ่น 
 ไมม่ ี
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มำตรฐำนของ 
องค์ประกอบ
คณุภำพ 

จดุแขง็/กำรสร้ำงเสริมควำมแขง็แกร่ง จดุออ่น/สำเหต/ุแนวทำงแก้ไข 

 แนวทำงเสริมจดุแข็ง 
 จดักำรประชมุเพื่อปรับวิธีกำรและ

ขัน้ตอนกำรท ำงำน โดยเฉพำะกำร
ท ำงำนระหวำ่งฝ่ำยให้เกิดควำมสะดวก
คลอ่งตวั 

 สง่เสริมกำรลดระยะเวลำและขัน้ตอนกำร
ปฏิบตัิงำนให้สะดวกส ำหรับผู้ รับบริกำร 

 จดัให้บคุลำกรท่ีมคีวำมสำมำรถด้ำนไอซี
ทีสำมำรถประยกุต์ไอซีทใีหม่ๆ  เข้ำสู่
กำรปฏิบตัิงำน 

แนวทำงแก้ไข 
 ไมม่ ี

องค์ประกอบที่ 8 

กำรเงินและ
งบประมำณ 

จดุแขง็ 
  มีแผนในกำรบริหำรกำรจดักำรเงินและ

งบประมำณทีช่ดัเจน 
 มีกำรตดิตำมกำรใช้งบประมำณทัง้ใน

ระดบัหนว่ยงำน และ ระดบั
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

 มีกำรจดัสรรงบประมำณเงินรำยได้จำก
คำ่ลงทะเบียนเรียนที่ชดัเจน ตลอดจน
กำรได้รับกำรสนบัสนนุงบประมำณ
เพิ่มเติมตำมแผนงำน/โครงกำรทีต้่อง
จดัท ำเพิ่มเติมระหวำ่งปี 

แนวทำงเสริมจดุแข็ง 
 จดัให้ผู้บริหำรที่ก ำกบัดแูลงำนด้ำนกำร

คลงัติดตำมกำรใช้งบประมำณ และ 
ปัญหำกำรเบิกจำ่ยอยำ่งใกล้ชิด 

 มีกำรประชมุกำรติดตำมกำรใช้
งบประมำณ และ ปัญหำกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 

 เร่งประสำนและท ำควำมเข้ำใจเร่ือง
ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้องใหม ่ๆ ในกำร
ท ำงำน 

จดุออ่น 
 มีปัจจยัภำยนอกท ำให้กำรบริหำร

จดักำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่
เป็นไปตำมแผน  

 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินรำยได้มกีำร
ประกำศใช้ใหม ่ ต้องใช้เวลำศกึษำ
และท ำควำมเข้ำใจในวิธีกำร
เบิกจำ่ย จงึท ำให้เกิดควำมลำ่ช้ำใน
บำงโครงกำร 
 
 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ศกึษำและทบทวนปัจจยัที่สง่ผลตอ่

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อปรับ
แนวปฏิบตัิที่เหมำะสม 

 จดัให้มีกำรประชมุเชิงปฏิบตักิำรด้ำน
งำนคลงัและพสัด ุเพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบตัิที่สอดคล้องกนั 
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มำตรฐำนของ 
องค์ประกอบ
คณุภำพ 

จดุแขง็/กำรสร้ำงเสริมควำมแขง็แกร่ง จดุออ่น/สำเหต/ุแนวทำงแก้ไข 

 จดักำรเผยแพร่ระเบยีบปฏิบตัิทำงด้ำน
กำรคลงัและพสัดใุห้กบับคุลำกร 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกกำร
ประกนัคณุภำพ 

จดุแขง็ 
 มีระบบกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ

ภำยในท่ีชดัเจน 
 มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบตำมหน้ำที่ท่ี

ได้รับมอบหมำยอยำ่งชดัเจน 
 บคุลำกรทกุคนมีสว่นร่วมในกระบวนกำร

ประกนัคณุภำพ 

จดุออ่น 
  ไมม่ี 

 แนวทำงเสริมจดุแข็ง 
 จดัให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนั

คณุภำพกำรศกึษำเป็นประจ ำ 
 จดักำรสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลำกร

มีควำมรับผิดชอบในงำนประกนั
คณุภำพเพื่อเพิ่มพนูควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ด้ำนประกนัคณุภำพ 

 น ำผลกำรตรวจสอบคณุภำพท่ีได้มำใช้ใน
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส ำนกั
คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์อยำ่ง
จริงจงั 

 พฒันำระบบไอซีทีเพื่อสนบัสนนุกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำให้สมบรูณ์มำกยิ่งขึน้ 

แนวทำงแก้ไข 
 ไมม่ ี
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ภำคผนวก 1  
คณะกรรมกำรบรหิำรคณุภำพ ส ำนักคอมพวิเตอร ์

 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมหทัธวฒัน์  รักษำเกียรตศิกัดิ์ รองประธำนกรรมกำร 
3. อำจำรย์อรุำพร  ศขุะทตั กรรมกำร 
4. นำยสมบญุ  อดุมพรยิง่ กรรมกำร 
5. อำจำรย์สพุิมพ์  วงษ์ทองแท้ กรรมกำร 
6. นำงสำววิลำวลัย์  บวัข ำ กรรมกำร 
7. นำยดเิรก  อึง้ตระกลู กรรมกำร 
8. นำงสำวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์ กรรมกำร 
9. นำยนคร  บริพนธ์มงคล กรรมกำร 
10. นำยสนัติ  สขุยำนนัท์ กรรมกำร 
11. นำงพชัรินทร์  สนธิวนิช กรรมกำรและเลขำนกุำร 
12. นำงกรัณฑ์รัตน์  ศรีกำหลง กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนกุำร 

 

โดยให้ปฏิบตัิหน้ำทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. วำงนโยบำยและแผนกำรด ำเนินกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำของส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

2. พฒันำคณุภำพกำรบริหำรจดักำรของส ำนกัคอมพิวเตอร์ ตำมนโยบำยคณะกรรมกำรบริหำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์และประมวลผลกำรประกนัคณุภำพ 

4. ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศกึษำ 

5. จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ และกำร
บริหำรกำรควบคมุภำยในเสนอตอ่คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

6. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของส ำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนและปรับ
แผนกำรด ำเนินกำรในรอบปีตอ่ไป 
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ภำคผนวก 2   
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรด ำเนนิงำนตำมองคป์ระกอบและตัวบง่ชี ้ 

ส ำนักคอมพวิเตอรป์ระจ ำปีกำรศกึษำ 2554 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นำยมหทัธวฒัน์  รักษำเกียรตศิกัดิ์  ประธำนกรรมกำร 

2. อำจำรย์อรุำพร  ศขุะทตั  กรรมกำร 

3. นำยสมบญุ  อดุมพรยิง่  กรรมกำร 

4. อำจำรย์สพุิมพ์  วงษ์ทองแท้  กรรมกำร 

5. นำงสำววิลำวลัย์  บวัข ำ  กรรมกำร 

6. นำยดเิรก  อึง้ตระกลู  กรรมกำร 

7. นำงพชัรินทร์  สนธิวนิช  กรรมกำร 

8. นำยสนัติ  สขุยำนนัท์   กรรมกำร 

9. นำยไพโรจน์  ผำสวุรรณ์   กรรมกำร 

10. นำงสำววนัทนำ  ผอ่งภกัต์  กรรมกำรและเลขำนกุำร 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบและตวับง่ชี ้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถปุระสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน 

ตวับง่ชีท้ี่ มศว 1.1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 

1. นำยสมบญุ  อดุมพรยิง่ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำงพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงศิริศศิเกษม  สโุพธ์ิภำค ผู้ติดตำมข้อมลู 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวจิยั 

ตวับง่ชีท้ี่ มศว 4.1.1  กำรพฒันำระบบและกลไกกำรสนบัสนนุกำรผลติงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อพฒันำสถำบนั 

1. อำจำรย์สพุิมพ์  วงษ์ทองแท้ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำยประกิจ  ลลีำเช่ียวชำญกลุ ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงสำวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู ผู้ติดตำมข้อมลู 
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องค์ประกอบที่ 5  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 

ตวับง่ชีท้ี่ มศว 5.1.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม 

1. อำจำรย์อรุำพร  ศขุะทตั ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. อำจำรย์วชัรพงศ์  แสงออ่น ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำยชยัวฒัน์  ชำ่งกลงึ ผู้ติดตำมข้อมลู 

ตวับง่ชีท้ี่ สกอ 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวชิำกำรให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม 

1. อำจำรย์อรุำพร  ศขุะทตั ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. อำจำรย์วชัรพงศ์  แสงออ่น ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำยปวริศร  เมธำนนัท์ ผู้ติดตำมข้อมลู 

ตวับง่ชีท้ี่ สกอ 9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชนหรือองค์กรภำยนอก 

1. อำจำรย์อรุำพร  ศขุะทตั ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. อำจำรย์วชัรพงศ์  แสงออ่น ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงสำวจิตติมำ  ช่ำงไม้ ผู้ติดตำมข้อมลู 

องค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับง่ชีท้ี่ มศว 6.1.1 ระบบและกลไกกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. นำยไพโรจน์  ผำสวุรรณ์ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำยถำวร  หงษ์ทอง ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. ำยเจตนิพทัธ์  กวยทอง ผู้ติดตำมข้อมลู 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจดักำร 

ตวับง่ชีท้ี่ สกอ 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริหำรหนว่ยงำนและผู้บริหำรทกุระดบัของ หนว่ยงำน 

1. นำยสมบญุ  อดุมพรยิง่ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. ำงพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำยดนยั  มณฑำทิพย์กลุ ผู้ติดตำมข้อมลู 

ตวับง่ชีท้ี่ สมศ 13 กำรปฏิบตัิตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบนั 

1. นำยสมบญุ  อดุมพรยิง่ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำงพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำยดนยั  มณฑำทิพย์กลุ ผู้ติดตำมข้อมลู 
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ตวับง่ชีท้ี่ มศว 7.2.1 กำรพฒันำหนว่ยงำนสูส่ถำบนัเรียนรู้ 

1. นำยมหทัธวฒัน์  รักษำเกียรตศิกัดิ์ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำยนคร  บริพนธ์มงคล ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงสำวญำดำ  คนสงูด ี ผู้ติดตำมข้อมลู 

ตวับง่ชีท้ี่ สกอ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสนิใจ 

1. นำงสำววิลำวลัย์  บวัข ำ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำงสำวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์ ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงสำววนัทนำ  ผอ่งภกัต์ ผู้ติดตำมข้อมลู 

ตวับง่ชีท้ี่ มศว 7.3.1  กำรพฒันำหรือน ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพือ่กำรบริหำรและกำรตดัสนิใจ 

1. ำงสำววิลำวลัย์  บวัข ำ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำงสำวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์ ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงสำววนัทนำ  ผอ่งภกัต์ ผู้ติดตำมข้อมลู 

ตวับง่ชีท้ี่ สกอ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสีย่ง 

1. นำยมหทัธวฒัน์  รักษำเกียรตศิกัดิ์ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำงกรัณฑ์รัตน์  ศรีกำหลง ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงสธุำทิพย์  ผนวกสขุ ผู้ติดตำมข้อมลู 
ตวับง่ชีท้ี่ มศว 7.5.1 ระบบกำรพฒันำบคุลำกรสำยสนบัสนนุวิชำกำร 

1. นำยสมบญุ  อดุมพรยิง่ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำยดนยั  มณฑำทิพย์กลุ ผู้ รับผิดชอบหลกัและผู้ติดตำมข้อมลู 
ตวับง่ชีท้ี่ มศว 7.6.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำกำรปฏิบตัิงำนและกำรให้บริกำร 

1. นำงพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำยดนยั  มณฑำทิพย์กลุ ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงสำวจนัทนำ  หมื่นพนัธ์ ผู้ติดตำมข้อมลู 
ตวับง่ชีท้ี่ มศว 7.6.2 ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำร 

1. นำยสนัติ  สขุยำนนัท์ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำยธนรรณพ  อินตำสำย ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำยอดุร  วงษ์ไทย ผู้ติดตำมข้อมลู 
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ตวับง่ชีท้ี่ มศว 7.7.1 ระดบัควำมส ำเร็จในกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน 

1. นำยดเิรก  อึง้ตระกลู ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำงสำวสำวิตรี  ตรีนำค ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำยเฉลมิพล  ค ำนิกรณ์ ผู้ติดตำมข้อมลู 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

ตวับง่ชีท้ี่ มศว 8.1.1 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 

1. นำงพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำงสธุำทิพย์  ผนวกสขุ ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงชศูรี  เชำวนำรมย์ ผู้ติดตำมข้อมลู 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ 

ตวับง่ชีท้ี่ มศว 9.1.1  กำรด ำเนินงำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 

1. นำยมหทัธวฒัน์  รักษำเกียรตศิกัดิ์ ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้

2. นำงสำวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์ ผู้ รับผิดชอบหลกั 

3. นำงกรัณฑ์รัตน์  ศรีกำหลง ผู้ติดตำมข้อมลู 
 
โดยให้ปฏิบตัิหน้ำทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษำองค์ประกอบและตวัชีว้ดัตำมเกณฑ์กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 
2. ศกึษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 
3. ก ำหนดแผนงำนกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและตวับง่ชีท้ี่ได้รับมอบหมำย 
4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรตำ่งๆ 
5. จดัเก็บเอกสำร หลกัฐำน และผลกำรด ำเนินงำนในระบบฐำนข้อมลูด้ำนกำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
7. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนและจดัท ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและตวับง่ชี ้
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ภำคผนวก 3  
แผนกำรด ำเนนิจัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 

วนัท่ี กิจกรรม 

3 พฤษภำคม 2555 แจ้งกำรด ำเนินงำนแก่ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ผำ่นอีเมล์ 

6 พฤษภำคม 2555  ประชมุคณะท ำงำนควบคมุภำยใน เพื่อด ำเนินกำรรำยงำนผลและกำรปรับปรุง
ควบคมุภำยใน 

 รำยงำนแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ง ประจ ำปีงบประมำณ 2554 

4 พฤษภำคม 2555 แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำ 
 หลักเกณฑ์ มีดังนี ้

 ผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลยั 1 คน 
 ประธำนกรรมกำร 1 คน 
 คณะกรรมกำร 3 คน โดยมีคนเกำ่อยำ่งน้อย 1 คน 

8 พฤษภำคม 2555 ประชมุผู้ รับผิดชอบตวับง่ชีท้ัง้หมดเพื่อรวบรวมเอกสำรรำยงำนประกนัคณุภำพ ปีกำรศกึษำ 
2554 

9-13 พฤษภำคม 2555 ด ำเนินกำรจดัท ำรูปเลม่รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประกนัคณุภำพ ปีกำรศกึษำ 2554 

14 พฤษภำคม 2555 ตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประกนัคณุภำพ ปีกำรศกึษำ 2554 

15 พฤษภำคม 2555 น ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเข้ำที่ประชมุคณะกรรมกำร MPM 

16 พฤษภำคม – 18 
พฤษภำคม 2555 

ส ำนกัคอมพวิเตอร์จดัท ำประชำพิจำรณ์ประกนัคณุภำพ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554  ผำ่น
ออนไลน์ (http://ccapp.swu.ac.th/regulations/) 

31 พฤษภำคม 2555 น ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเข้ำที่ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

5 มิถนุำยน 2555 กรอกข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนลงใน CHE QA 

8 มิถนุำยน 2555 พิมพ์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกนัคณุภำพ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2553 

10 มิถนุำยน 2555 จดัสง่ username และ password ที่เข้ำระบบ CHE QA ให้คณะกรรมกำรประเมินศกึษำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง และ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกนัคณุภำพ ให้คณะกรรมกำร
ตรวจประเมิน ลว่งหน้ำ 2 สปัดำห์ 

27 มิถนุำยน 2555 ตรวจประเมินประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 

25 มิถนุำยน  –  
9 กรกฏำคม 2555 

ติดตำมรำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน (AS3) ฉบบัจริง และ ไฟล์แบบ
ประเมิน (excel) และหลกัฐำนประกอบกำรเบิกคำ่ใช้จำ่ยสง่ฝ่ำยประกนัคณุภำพ 

9 กรกฏำคม  –  
5 สงิหำคม 2555 

ผู้บริหำรและผู้ เก่ียวข้องน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพฒันำ และปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตอ่ไป 
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ภำคผนวก 4  
รำยนำมผูรั้บผดิชอบตำมตัวบง่ชี ้

รำยนำมผู้ รับผิดชอบตำมตวับง่ชี ้ปีกำรศกึษำ 2554 

องค์ประกอบ/ตวับง่ชี ้

เป้ำหมำย 

ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้ ผู้ รับผิดชอบหลกั ผู้ตดิตำมข้อมลู 
จ ำนวน
ข้อ
เกณฑ์ 
มำตรฐำน 

คะแนน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน  

มศว 1.1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 8 5 สมบญุ  อดุมพรยิ่ง พชัรินทร์  สนธิวนิช ศริิศศเิกษม   สโุพธ์ิภำค 
4 การวจิัย  

มศว4.1.1 กำรพฒันำระบบและ
กลไกกำรสนบัสนนุกำร
ผลิตงำนวิจยัและงำน
สร้ำงสรรค์เพ่ือพฒันำ
สถำบนั 

6 5 สพุิมพ์  วงษ์ทองแท้ ประกิจ    ลีลำเช่ียวชำญกุล สวุมิล   คงศกัดิต์ระกลู 

5 การบริการวชิาการแก่สังคม 

มศว5.1.1 ระบบและกลไกกำร
บริกำรทำงวชิำกำรแก่
สงัคม 

4 4 อ.อรุำพร   ศขุะทตั อ.วชัรพงษ์ แสงอ่อน ชยัวฒัน์  ช่ำงกลงึ 

สกอ 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำง
วชิำกำรให้เกิดประโยชน์
ตอ่สงัคม 

5 5 อ.อรุำพร   ศขุะทตั อ.วชัรพงษ์ แสงอ่อน ปวริศร  เมธำนนัท์ 

สมศ 9 
 

ผลกำรเรียนรู้และ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชมุชนหรือองค์กร
ภำยนอก 

4 4 อ.อรุำพร ศขุะทตั อ.วชัรพงษ์ แสงอ่อน จิตตมิำ   ช่ำงไม้ 

6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

มศว 6.1.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปะและ
วฒันธรรม 

5 5 ไพโรจน์ ผำสุวรรณ์ ถำวร หงษ์ทอง เจตนิพทัธ์  กวยทอง 

7 การบริหารและการจัดการ 

สกอ 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะ
กรรมกำรบริหำร
หน่วยงำนและผู้บริหำร
ทกุระดบัของหน่วยงำน 

7 5 สมบญุ   อดุมพรยิ่ง พชัรินทร์  สนธิวนิช ดนยั  มณฑำทพิย์กลุ 
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รำยนำมผู้ รับผิดชอบตำมตวับง่ชี ้ปีกำรศกึษำ 2554 

องค์ประกอบ/ตวับง่ชี ้

เป้ำหมำย 

ผู้ก ำกบัตวับง่ชี ้ ผู้ รับผิดชอบหลกั ผู้ตดิตำมข้อมลู 
จ ำนวน
ข้อ
เกณฑ์ 
มำตรฐำน 

คะแนน 

สมศ 13 กำรปฏิบตัติำมบทบำท
หน้ำท่ีของผู้บริหำร
สถำบนั 

 5 สมบญุ  อดุมพรยิ่ง พชัรินทร์  สนธิวนิช ดนยั  มณฑำทพิย์กลุ 

มศว 7.2.1 กำรพฒันำหน่วยงำนสู่
สถำบนัเรียนรู้ 

5 5 วรำภรณ์ วยิำนนท์ นคร   บริพนธ์มงคล ญำดำ    คนสงูด ี

สกอ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรและกำรตดัสินใจ 

5 5 วลิำวลัย์  บวัข ำ พรทพิย์ พงษ์สวสัดิ ์ วนัทนำ  ผ่องภกัติ ์

สกอ 7.4 ระบบบริหำรควำมเส่ียง 6 5 มหทัธวฒัน์   รักษำเกียรติ
ศกัดิ ์

กรัณฑ์รัตน์  ศรีกำหลง สธุำทพิย์  ผนวกสขุ 

มศว 7.5.1 ระบบกำรพฒันำบคุลำกร
สำยสนบัสนนุวชิำกำร 

7 5 สมบญุ อดุมพรยิ่ง ดนยั  มณฑำทพิย์กลุ - 

มศว 7.6.1 ระบบและกลไกกำร
พฒันำกำรปฏิบตังิำน
และกำรให้บริกำร 

5 5 พชัรินทร์  สนธิวนิช ดนยั มณฑำทพิย์กลุ จนัทนำ  หม่ืนพนัธุ์ 

มศว 7.6.2 ร้อยละควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

81 4 สนัต ิ สขุยำนนท์ ธนรรณพ  อินตำสำย อดุร  วงษ์ไทย 

มศว 7.7.1 ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยดัพลงังำน 

7 5 ดเิรก  อึง้ตระกลู สำวติรี ตรีนำค เฉลิมพล ค ำนิกรณ์ 

8 การเงนิและงบประมาณ  

มศว 8.1.1 กำรบริหำรกำรเงินและ
งบประมำณ 

5 5 พชัรินทร์  สนธิวนิช สธุำทพิย์  ผนวกสขุ ชศูรี   เชำวนำรมย์ 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

มศว 9.1.1 กำรด ำเนินงำนประกนั
คณุภำพกำรศกึษำ
ภำยใน 

7 5 มหทัธวฒัน์ รักษำเกียรติ
ศกัดิ ์

พรทพิย์  พงษ์สวสัดิ ์ กรัณฑ์รัตน์ ศรีกำหลง 
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We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทีส่รรคส์รำ้งงำนบรกิำรไอทชีัน้เลศิใหก้บั มศว และสงัคม 

 

ภำคผนวก 5   
ภำพกจิกรรมประกันคณุภำพภำยใน ส ำนักคอมพวิเตอร ์ปีกำรศกึษำ 2554 

 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์จดัโครงกำรประชมุเชิงปฏิบตักิำรเร่ือง 

“เตรียมควำมพร้อมองค์กรและบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์สู่
อำเชียน 2015” ระหว่ำงวนัท่ี 23 - 25 พฤษภำคม 2555           

ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 

 
ประชมุบคุลำกร เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรประกนั

คณุภำพภำยในหน่วยงำน 

 
คณะอนกุรรมกำรด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554 

 
ประชมุสรุปผลกำรด ำเนินกำรประกนัคณุภำพ ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2554 

 
ประชำพิจำรณ์ประกนัคณุภำพ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2554  ผ่ำน

ออนไลน์ (http://ccapp.swu.ac.th/regulations/) 

ระหวำ่ง 12 มิถนุำยน 2555 – 15 มิถนุำยน 2555 

 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์จดัอบรมโครงกำรจดักำรควำมรู้ด้ำนกำรแบง่ปัน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกผู้ มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit knowledge) 
ให้แก่ผู้บริหำรและบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 

2555 เวลำ 09.00 - 16.00 น. 
 

http://ccapp.swu.ac.th/regulations/



