
 





 

 

 

Core Value 
 

 

We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีชั้นเลิศใหกับ มศว และสังคม 

S Service mind  มุงสรางสรรคการบริการที่ดี 

T  Teawork  มุงการทํางานเปนทีม 

R  Responsibility  มุงสรางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

I  Innovation  มุงสรางสรรคนวัตกรรม 

V  Value  มุงสรางคุณคาแกองคกรและสังคม 

E  Ethics & Engagement  มุงสรางจริยธรรมและรักองคกร  
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สวนที่ 1 : สวนนํา 

1. ประวัติความเปนมา 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2526  ในรูปของ “โครงการจัดตั้งสํานักบริการคอมพิวเตอร” และตอมาไดมีประกาศ

จัดตั้งเปนหนวยงานในราชกิจจานุเบกษา และยกวิทยฐานะเปน “สํานักคอมพิวเตอร” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 

เพื่อเปนหนวยงานกลางในการประสานงานดานการใชระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  โดยมีสํานักงานกลาง

ตั้งอยูที่ประสานมิตร  และไดขยายพื้นที่ใหบริการไปยัง “สํานักคอมพิวเตอร มศว องครักษ” อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 

7 กันยายน 2541 

สํานักคอมพิวเตอรมีพัฒนาการอยางตอเนื่องเพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อผลักดันและดําเนินงานตาม

นโยบายดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนิสิต คณาจารย บุคลากร และ

หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ระบบไอซีทีที่มีการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในดานการประสานงาน การจัดทํา และ

การวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการจัดใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  ดานการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  ดานการใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อ

การเรียนการสอนและการวิจัย  ตลอดจนดานการใหบริการวิชาการการฝกอบรม และการใหคําปรึกษาดานระบบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ 

สถานที่ตั้ง 

 สํานักคอมพิวเตอร  (สวนกลาง : ประสานมิตร) 

 อาคาร 16  ชั้น 2 - 4 และ ชั้น 15  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 

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

       โทรสาร  0-2259-2217 
 สํานักคอมพิวเตอร  มศว องครักษ 

 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 

 63  หมู 7 ถนนรังสิต - นครนายก  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  26120 

        โทรศัพท 0-2649-5188  หรือ  0-2649-5000 ตอ 1124-1126  

อีเมล : swucc@swu.ac.th 

เว็บไซต : http://cc.swu.ac.th  
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

2. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 

ปรัชญา 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

ปณิธาน 

มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสื่อสารและการสรางองคความรู เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

อยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากพันธกิจและภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยมอบหมายไว สํานักคอมพิวเตอร

ไดกําหนดยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ป 2550 - 2554 ไว ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 

จากพันธกิจและภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอร 
จึงไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนางานสําหรับ ป 2555-2559 ไว 5 ประการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 
สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ
สามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแกสังคม 

ยุทธศาสตร 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพื่อรองรับภารกจิของมหาวทิยาลัยอยางครบวงจร 

สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศใหการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

ยุทธศาสตร 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 

สงเสริมและพัฒนาศูนยกลางแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร 4 สงเสริมการบริการวิชาการดวยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย 

สงเสริมและพัฒนาการใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกสังคม 

ยุทธศาสตร 5 พัฒนาระบบการบริหารสํานกัคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ สอดรับภารกิจและมุงเนน

การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกิจหลัก 

สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัยใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

กระทรวงศึกษาธิการ   และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ 

2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

จัดบริการการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหแก นิสิต คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

อันไดแก บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศหองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล 

ระบบโทรศัพท  และระบบสารสนเทศและการใชงานอื่น ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 

วางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยประสาน 

การดําเนินงานกบัผูใชของหนวยงานตาง ๆ 

4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

จัดบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา และบริการการใช

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สําหรับคณาจารย นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการใชงานทั่วไป 

5. บริการวิชาการ 

จัดบริการฝกอบรมความรูและทักษะการใชงานคอมพิวเตอร  ใหแก  นิสิต คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย

และบุคคลทั่วไป 
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6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ 

จัดบริการระบบสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานประชาสัมพันธผานเครือขาย การใหบริการยืม 

บํารุงรักษา และคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน 

เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค สอดคลอง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอรที่กําหนดไว อีกทั้งเพื่อใหตอบสนองตอ
การดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถกาวทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น โดยใหบุคลากรของทุกฝายไดมีสวนรวมในการกําหนดแผน 
การดําเนินงาน 

ในการกําหนดแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  นอกจากจะพิจารณาโดยอาศัยนโยบายการบริหารงานและ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยแลว  ยังไดคํานึงถึงองคประกอบและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและภายนอก 
ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน อันไดแก 

 ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 ปญหา/อุปสรรค ตลอดจนขอจํากัดตาง ๆ ในการดําเนินงานที่ผานมา 
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ 
 แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการดําเนินงานและโครงการ  

ในระหวางปการศึกษา 2555 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ไดนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและตอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  โดยในปการศึกษา 2555  สํานักคอมพิวเตอร
ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)   
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยโครงการ / โครงการยอย / กิจกรรมตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 แนวปฏิบัติที่ดีดานไอซีที 

 แนวปฏิบัติที่ดีดานระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร 

 โครงการ DOffice Model Project เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานไอที

ของหนวยงาน ครั้งที่ 3 

 จัดทํามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มศว 

 จัดทํามาตรฐานการใหบริการระบบไอที มศว องครักษ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอรและระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัย (Data 

Center and Telecommunication Center) อาคารนวัตกรรม  ศ.ดร.

สาโรช  บัวศรี  ชั้น 13 

 ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช  บัวศรี

และอาคารบริการ หมอมหลวงปน มาลากุล  

 ปรับปรุงระบบโทรศัพทสวนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาคาร

นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช  บัวศรี และอาคารบริการ หมอมหลวงปน  มาลากุล 

 ปรับปรุงระบบเครือขายไรสาย (Wireless Controller) 

 พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี 

 บริการระบบเครือขายไรสาย (WiSE) สําหรับอุปกรณ mobile device  

 ระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือขาย 

 จัดทําแผนผังเครือขายไฟเบอรออพติก 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย  

 โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบคลังขอมูล 

SupremePlus 

 ศึกษาและพัฒนาระบบคลังขอมูล 

 สงเสริมการใชระบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัย 

 โครงการจัดการความรูดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและแบงปนความรูรวมกัน 

เรื่อง ระบบสารสนเทศ มศว 

 เว็บไซต มศว 

 Migrate Web Hosting Server 

 การประชาสัมพันธขอมูลมหาวิทยาลัยผาน Mobile Device 

 โครงการจัดการความรูดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและแบงปนความรูรวมกัน 

ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ระบบบริการการศึกษา 

 ระบบงานรับสมัครนิสิตใหม แบบตลอดป 

 งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

 ระบบบริหารงานหอพักนิสิต ระยะที่ 2 

 ระบบสนับสนุนการมีงานทําของนิสิต Job Online 

 ระบบประเมินเมินรายวิชา (ปค.004) 

 ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE: Research Online Service) 

 ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 3 

 ระบบจองหอง online 

 ติดตั้งระบบจองหอง online ระยะที่ 1 

 ระบบ SWU-SAP Monitoring System 

 ติดตั้งระบบ SWU-SAP Monitoring System ระยะที่ 1 

 ระบบสารสนเทศบน Mobile Device 

 จัดทําแนวทางการนําเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม  

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  

ระยะ 4 ป (พ.ศ.2556-2559) 

 บํารุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

 ระบบ HURIS 

 ระบบ SUPREME2004 

 ระบบบริหารโครงการ 

 ระบบรับสมัครอบรมออนไลน 

3. การสนับสนุนการเรียน 

การสอนและการวิจัย 

 แนวปฏิบัติที่ดีดานไอซีที 

 จัดทํามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มศวบริการ 

 จัดทํามาตรฐานการใหบริการระบบไอที มศว องครักษ 

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 บริการระบบโทรศัพท VoIP ผาน SIP Phone 

 พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร 

 จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารยสาโรช บัวศรี 

 ขยายพื้นที่ใหบริการคอมพิวเตอร ณ สํานักคอมพิวเตอร อาคารเรียนรวม 

องครักษ 



 
7

 

We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

 จัดทําผังครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

 ระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัย  

 โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ระบบ HURIS  

 ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 ระบบ SUPREME2004  

 SWU Course Syllabus 

 ระบบสารสนเทศทั่วไป 

 ระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU Hybrid 

Education 

  กิจกรรม SOT2 ครั้งที่ 4 (Srinakharinwirot Online Teaching & 

Learning 2 Round 4): การพัฒนา E-Learning Courseware 

  กิจกรรม SOT2FM ครั้งที่ 3 (SOT2 Faculty Mentor Round 3): อาจารยพี่

เล้ียงระบบการศึกษาออนไลน มศว  

 การฝกอบรมการพัฒนาหลักสูตร ICT Competency Training 

 บริการเครื่องคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแกนิสิตและ

บุคลากร 

 โครงการ SWU Hybrid Education System 2012 (ตอเนื่องปงบประมาณ 

2555 - 2556) 

 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 2556 

 สงเสริมการวิจัย สํานักคอมพิวเตอร 

 จัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัยประจําป 

 กิจกรรมเสริมสรางนักวิจัยใหบรรลุเปาหมายของงานวิจัย 

4.  การใหบริการวิชาการ  เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (WiSE) มศว องครักษ (Wireless Controller  

and  Access Point) 

 ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Access Point) 

 ปรับเปล่ียนอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร ภายใน มศว องครักษ 

 การปรับปรุงเครือขายสายไฟเบอรออพติคภายในมศว องรักษ 

 พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

 บริการพิสูจนสิทธิ์ระบบเครือขายไรสาย (WiSE) ผาน MAC Address 

 ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Cloud computing เปนเวอรชั่น 2012 

 จัดทําแผนผังเครือขายไฟเบอรออพติก 

 จัดเก็บคาติดตั้งอุปกรณเครือขาย (Config) 

 โครงการ Cyber Education เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถดาน ICT ใหแก

ชุมชน 

 ศึกษา วิจัย และพัฒนา Courseware เพื่อการอบรมความรูและทักษะ

ดานการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 

 พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร 

 จัดทําเอกสารคูมือการใหบริการ ฉบับภาษาอังกฤษ 

 มศว IT Clinic เคลื่อนที่ 

 พัฒนางานใหบริการพิมพผล 

 โครงการศึกษาเทคโนโลยี Access Control รูปแบบตางๆ 

 เปดบริการหองคอมพิวเตอร ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว 

องครักษ 

 จัดทํามาตรฐานการใหบริการเครือขาย มศว องครักษ 

 จัดทํา Fan Page สํานักคอมพิวเตอร 

 จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารยสาโรช บัวศรี 

 ขยายพื้นที่ใหบริการคอมพิวเตอร ณ สํานักคอมพิวเตอร อาคารเรียนรวม 

องครักษ 

 จัดทําผังครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

 เว็บไซต มศว 

 Upgrade Version DotNetNuke 

 สงเสริมการใชงาน DotNetNuke New Version 

 โครงการจัดการความรูดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) 

 โครงการจัดการความรู (KM) สํานักคอมพิวเตอร 

 โครงการจัดการความรูดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2 

 ระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

 การศึกษาไซเบอร (SWU Cyber Education) 

 โครงการระบบแหลงทรัพยากรการเรียนรูดิจิตัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

ดานไอซีที 

 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดานพรรณไมในมหาวิทยาลัย 

 ICT Competency Curriculum 

 ICT Competency Training  2012-2013 

 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะดานไอซีที 

 โครงการ SWU Hybrid Education System 2012 (ตอเนื่อง

ปงบประมาณ 2555) 

 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  2556 

 การทําตลาดออนไลน 

 การจัดส่ิงแวดลอมการเรียนรู สระแกว 

 ไอที วิชาการ 

 งานวันเด็ก 

 โครงการหารายได  

 โครงการนํารองการประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 

 เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล 

 โครงการบริการวิชาการสําหรับบุคคลภายนอก 

 การรณรงคการรูจัก SWU IT Services 

 ประชาสัมพันธระบบโดยผานสื่อตางๆ 

5.  การบริหาร  ระบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus 

 ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง 

 สงเสริมการใชระบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัย 

 สงเสริมการใชระบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและแบงปนความรูรวมกัน เรื่อง 

ระบบสารสนเทศ  มศว 

 โครงการจัดการความรูดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและแบงปนความรูรวมกัน 

ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 โครงการหารายได  

 โครงการบริการวิชาการสําหรับบุคคลภายนอก 

 โครงการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร 

 ศึกษาการจัดโครงสรางสํานักคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับภารกิจและ

พันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร 

 โครงสรางสํานักคอมพิวเตอร ฉบับใหม 

 โครงการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรดวยงานวิจัยสถาบัน 

 โครงการศึกษาดูงานสรางองคความรูดานการบริหารระบบไอทีที่ดี 

 การรณรงคการรูจัก  SWU IT Services 

 ประชาสัมพันธระบบโดยผานสื่อตางๆ 

 สงเสริมการวิจัยสํานักคอมพิวเตอร 

 จัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัยประจําป 

 กิจกรรมเสริมสรางนักวิจัยใหบรรลุเปาหมายของงานวิจัย 

 การบริหารคุณภาพการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร 

 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู 

 จัดทําแผนอัตรากําลัง 

 ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน 

 จัดทําแผนการใชจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได 

 รายงานผลการเนินงานตอคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

 ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสํานักคอมพิวเตอร 

 การประกันคุณภาพ 

 การควบคุมภายใน 

 รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

 การบริหารความเสี่ยง 

 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 

 การดําเนินงานโครงการ 5 ส 

 การประหยัดพลังงาน 

 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาสูประชาคมอาเซียน 

 ภาษาไทยเขมแข็งและรักการอาน 

 จิตอาสาสาธารณะ 

 Green University ของมหาวิทยาลัย 
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4. โครงสรางหนวยงาน (การแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร) 

 

 

 

 
งานบริหารและธุรการ 
หนวยสารบรรณ  
หนวยประชุม   
หนวยธุรการ   
หนวยบุคคล 
หนวยอาคารสถานที่ 
หนวยประชาสัมพันธ 
หนวยบริหารและธุรการ      
องครักษ 

งานคลังและพัสดุ 
หนวยการเงิน/บัญชี   
หนวยพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
หนวยสนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอร 

หนวยบริการวิชาการ 
งานนโยบายและแผน 
หนวยแผนงานและโครงการ   
หนวยแผนงานงบประมาณ  
หนวยแผนอัตรากําลังและการ
พัฒนาบุคลากร   

หนวยแผนวิจัยและพัฒนา 
หนวยประเมินและติดตาม 
   ผลการดําเนินงาน 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หนวยวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ   

หนวยพัฒนาระบบ 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 
หนวยประสานงานผูใช 
หนวยตรวจสอบและดูแล
ระบบ 
งานประสานงานระบบ            

สารสนเทศ องครักษ 

 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หนวยเครือขายประจําอาคาร 

หนวยคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 

หนวยบริการซอฟตแวร 

หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
หนวยบริการการเรียน     
การสอน 

หนวยบริการสมาชิก 

หนวยบริการการวิจัย 

งานสนับสนนุวิชาการ 
หนวยใหคําปรึกษา 

หนวยหองสมุดวิชาการ 

งานปฏิบัติการและบริการ  
องครักษ 

 

 

งานบริหารเครือขาย 
หนวยวิศวกรรมเครือขาย 

หนวยระบบคอมพิวเตอรหลัก 

หนวยประสานงานระหวาง
องคกร/ หนวยงาน 

หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการเครือขาย  
หนวยบริการพื้นฐาน 

หน วยสนั บสนุ นบริ ก า ร 
เครือขาย 

งานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย องครักษ 

 

แผนภูมิที่ 1   โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร 

(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544  (ในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 57 ง  วันที ่18 มิถุนายน 2544)  และ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 ตุลาคม 2544) 

สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ฝายปฏิบัติการและบริการ ฝายระบบสารสนเทศ ฝายระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

สํานักงานผูอํานวยการ 
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การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอรมีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ
กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนไปตามวัตถุประสงค   และมีคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร
ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ใหคําแนะนําใหการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน 
ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 789/2547 เรื่องการมอบอํานาจของอธิการบดีใหผูปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่  
29  เมษายน 2547 กําหนดหนาที่ไว ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย  จัดระบบการบริหารงานภายในสํานักคอมพิวเตอรโดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  วางระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  หรือเพื่อเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

2.  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานวิชาการอื่นของสํานักคอมพิวเตอรแสวงหาความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของสํานักคอมพิวเตอรหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตาง ๆ  และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย นอกจากนี้ ยังไดแตงตั้งบุคคลเพื่อทํา
หนาที่เปนผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อดูแลและรับผิดชอบงานที่เปนโครงการหลักประจําป  พรอมทั้งไดเชิญ
คณาจารยที่มีประสบการณมาเปนที่ปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร  โดยการดําเนินงานประจํานั้น สํานักคอมพิวเตอรได
มอบหมายใหเลขานุการสํานักคอมพิวเตอรทําหนาที่กํากับดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการคอมพิวเตอร  
และแตงตั้งหัวหนาฝายประจําฝายตาง ๆ เพื่อดูแลรับผิดชอบงานของฝาย  ดังแสดงตามแผนภูมิดั งนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2  โครงสรางการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ท่ีปรึกษาอธิการบดีดาน ICT 

คณะกรรมการบริหารยทธศาสตร 
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

ท่ีปรึกษา/ผูชํานาญการ 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยการศึกษาไซเบอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย
ระบบสารสนเทศ 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย
ปฏิบัติการและบริการ 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอร 
และเครือขาย 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร
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ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Information Officer) 

(ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย  เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ) 

ประธานยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย  เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 
1. ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ  ที่ปรึกษา 

2. ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ ที่ปรึกษา 

3. นางสุวิภา วรรณสาธพ   ที่ปรึกษา 

4. ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษา 

2. อาจารยสาโรช  เมาลานนท ที่ปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 
1. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน) 

2. รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร   

    (ดร.อรรณพ  โพธิสุข) กรรมการ 

    (นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง) กรรมการ  

3. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.ณสรรค  ผลโภค กรรมการ 

5. อาจารยสมภพ รอดอัมพร กรรมการ 

6. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 

7. นายธนรรณพ  อินตาสาย กรรมการ 

8. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 

9. นางพัชรินทร  สนธิวนิช เลขานุการ 
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คณะผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช   เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

2.  ดร.อรรณพ  โพธิสุข รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

3. นายสมบุญ   อุดมพรยิ่ง รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

4. อาจารยสุพิมพ  วงษทองแท ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร * 

5. นายมหัทธวัฒน   รักษาเกียรติศักดิ์ ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

6. นางสาววิลาวัลย   บัวขํา ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

7. นายดิเรก  อึ้งตระกูล ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

8. นางพัชรินทร   สนธิวนิช เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 

9. นางสาวพรทิพย   พงษสวัสดิ์ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย 

 ระบบสารสนเทศ 

10. นายนคร  บริพนธมงคล ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย 

 ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

11. นายสันติ  สุขยานันท ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย 

 ปฏิบัติการและบริการ 

      หมายเหตุ  *  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 - 30 กันยายน 2555 

5.  อัตรากําลัง 

ในปการศึกษา 2555  สํานักคอมพิวเตอร  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูทั้งส้ิน  จํานวน  51  คน จําแนกเปน 

1. บุคลากรฝายบริหาร  จํานวน  8  คน (รวมขาราชการประจํา) 

2. บุคลากรประจํา  จํานวน  43  คน ประกอบดวย   

 ขาราชการ  12  คน  

 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา    28  คน  

 บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ สํานักคอมพิวเตอร    3  คน  

3.  อัตราวาง  8  อัตรา  
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ตาราง 1  จํานวนอัตราบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  ประจําปการศึกษา 2555 

บุคลากรฝายบริหาร 
จํานวน 
(คน) 

บุคลากรประจํา 
จํานวน 
(คน) 

ฝายบริหาร 6 ขาราชการ 12 
ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
ผูชวยผูอํานวยการ 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร 
 

1 
2 
3 
2 
2 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 
(รองผูอํานวยการ) 
ผูบริหารผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา - เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 7,8  
(เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการพิเศษ  
(ผูชวยผูอํานวยการ) 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร ชํานาญงาน  
(ผูชวยผูอํานวยการ) 
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร ชาํนาญงาน 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ 

ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 

1 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
1 
1 
3 
1 
1 

  พนักงานมหาวิทยาลัย 28 
  รวม 35 อัตรา (วาง 7 อัตรา)    
  นักวิชาการคอมพิวเตอร* 13 
  นักวิชาการเงินและบัญชี 2 
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2 
  นักวิชาการพัสดุ 1 
  ชางเครื่องคอมพิวเตอร 7 
  ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 

  บุคลากรที่มาปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สํานักคอมพิวเตอร 3 

  รวม  4 อัตรา  (วาง 1 อัตรา)    
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 

รวม 8 รวม  43 

รวมบุคลากรทั้งส้ิน(ไมรวมอัตราวาง)   51 คน 

ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  31 มีนาคม  2556 

หมายเหตุ    บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําที่สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 43  อัตรา 
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ตาราง 2  จํานวนและรอยละของบุคลากร  จําแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษาที่จบ 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษาที่จบ 

รวม 
(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

(%) 
ป  เอก 
(คน) 

ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

1. บุคลากรฝายบริหาร* 2 - - - - 2 4.44 
2. บุคลากรประจํา        
   2.1 ขาราชการ        
     - สายสนับสนุนวิชาการ - 5 7 - - 12 26.67 
   2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย   
     - สายสนับสนุนวิชาการ       

 
- 

 
4 

 
17 

 
6 

 
1 

 
28 

 
62.22 

  2.3 บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน 
       ณ สํานักคอมพิวเตอร 
    - สายสนับสนุนวิชาการ 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

6.67 

รวมบุคลากรทั้งหมด 2 11 25 6 1 45** 100 

รวมเปนรอยละ 4.45 24.44 55.56 13.33 2.22   

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
*   บุคลากรที่มีคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน  ณ  สํานักคอมพิวเตอร  เต็มเวลา 

**  อัตรากําลังที่มีตัวปฏิบัติงานอยู ณ 31 มีนาคม 2556 (ไมนับรวมอัตราวาง 8 อัตรา) 

ตาราง 3  จํานวนบุคลากรที่ศึกษาตอ  จําแนกตามวุฒิการศึกษาที่ศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษาที่ศึกษาตอ 
รวม 
(คน) 

คิดเปนรอยละ 
(%) 

ป เอก 
(คน) 

ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส. 
(คน) 

1. ขาราชการ       
ประเภทผูบริหาร - - - - - - 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ - 1 - - 1 2.22 
ประเภททั่วไป - - - - - - 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
     สายสนับสนุนวิชาการ  - 5 2 - 7 15.56 
รวมบุคลากรที่ศึกษาตอ - 6 2 - 8   
รวมเปนรอยละ 0.00 13.33 4.45 -  17.78 

ขอมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2556 

หมายเหตุ  บุคลากรศึกษาตอนอกเวลาราชการ  จํานวน 9 คน   

      บุคลากรทั้งหมด  รวมทั้งส้ิน  จํานวน  45  คน  (นับรวม *ผูบริหาร 2 คน (ที่มาปฏิบัติงานเต็มเวลา)  

      การคํานวณรอยละ  =                                จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอ     x 100 

                                           บุคลากรทั้งหมด  รวมทั้งส้ิน  จํานวน  45  คน  (นับรวม *ผูบริหาร 2 คน) 
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6. ความรับผิดชอบและหนาที่ของฝาย 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการแบงสวนงานภายในออกเปน  4  ฝาย โดยในแตละฝาย 

มีการกําหนดความรับผิดชอบและจัดแบงหนาที่อยางชัดเจน  ดังนี้ 

สํานักงานผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

รับผิดชอบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการของสํานักคอมพิวเตอร อันไดแก  งานบริหารและธุรการ   

งานคลังและพัสดุ  งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน 

ฝายระบบสารสนเทศ 

รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทําหนาที่วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และวิจัยและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ   และงานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยโดยการประสานงานผูใช ตรวจสอบและ

ดูแลระบบ   รวมทั้งงานประสานงานระบบสารสนเทศ องครักษ 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 

รับผิดชอบงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยทําหนาที่ตรวจสภาพ  

ซอมบํารุงรักษา  และจัดใหบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และการบริการใหคําแนะนําปรึกษาดานคอมพิวเตอรแกอาจารย 

บุคลากร และนิสิต   รวมทั้งงานปฏิบัติการและบริการ องครักษ 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

รับผิดชอบงานบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยทําหนาที่วิเคราะหและออกแบบ  จัดการ 

และดูแลบํารุงรักษา และจัดใหบริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งงานระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย องครักษ  
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7. อาคารและหองใหบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร มีที่ทําการ ณ อาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จํานวน  

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

โดยแบงเปนหองบริการ/ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ดังนี้ 

ตาราง 4  ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ประเภทหอง สถานที่ต้ัง 
ความจุ 
(ตร.ม.) 

เครื่อง 
ขยาย
เสียง 

(เครื่อง) 

เครื่องวิชวล
ไลเซอร 
(เครื่อง) 

เครื่องฉาย
สัญญาณภาพ
คอมพิวเตอร 

(เครื่อง) 

ที่นั่งฟง 
บรรยาย 

(ที่) 

เครื่อง
คอมพิวเตอร 

(เครื่อง) 

จุดตอ
เครือขาย 

(จุด) 

1. หองบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 
16-406 อาคาร 16  

ชั้น 4 
264 1 1 1 60 - 2 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพือ่การเรียนการสอน 
16-301 อาคาร 16       

ชั้น 3 
132 1 - 1 - 51 51 

16-302 อาคาร 16       
ชั้น 3 

132 1 - 1 - 51 51 

16-310 อาคาร 16       
ชั้น 3  

117 1 - 1 - 25 25 

302/1 อาคารเรียนรวม 
ชั้น 3 

90 1 - 1 - 35 41 

302/2 อาคารเรียนรวม 
ชั้น 3 

90 1 - - - 20 50 

303 อาคารเรียนรวม 
ชั้น 3 

54 - - 1 - 21 30 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพือ่การบรกิาร 
โถงบริการ อาคาร 16       

ชั้น 3 
194 - - - - 31 40 

16-308 อาคาร 16       
ชั้น 3 

132 - - - - 40 50 

16-309 อาคาร 16       
ชั้น 3 

132 - - - - 30 50 

301 อาคารเรียนรวม 
ชั้น 3 

216 - - - - 101 102 

4. หองประชุม 
หองประชุม 
ดร. สุนทร 
แกวลาย 

อาคาร 16 ชั้น 4 264 1 - 1 50 1 2 
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

ประเภทหอง สถานที่ต้ัง 
ความจุ 
(ตร.ม.) 

เครื่อง 
ขยาย
เสียง 

(เครื่อง) 

เครื่องวิชวล
ไลเซอร 
(เครื่อง) 

เครื่องฉาย
สัญญาณภาพ
คอมพิวเตอร 

(เครื่อง) 

ที่นั่งฟง 
บรรยาย 

(ที่) 

เครื่อง
คอมพิวเตอร 

(เครื่อง) 

จุดตอ
เครือขาย 

(จุด) 

หองประชุม
สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

อาคาร 16 ชั้น 4 27 - - 1 - - 1 

หอง 16-410 
(หองประชุม
ทางไกล 
VC1) 

อาคาร 16 ชั้น 4 72 1 - 1 10 - 2 

หอง 303 
(หองประชุม
ทางไกล 
VC2) 

อาคารเรียน 
รวม องครักษ 

ชั้น 3 

35 - - - 10 - 21 

รวมทั้งสิ้น  1,951 8 1 9 130 406 518 

7.1 การบริการหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอนและหองประชุม 

 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองบรรยายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย  สําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองบรรยายเพื่อกิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน 

 ชวงเวลาการใหบริการ 
วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. – 16.00  น. 

วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30  น. 

 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง  สามารถเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตได

ตลอดเวลา 

หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย  (คุณสมบัติของเครื่อง) 

   Core 2 Duo 2.2 GHz 

    Ram 1  GB 

    Hard Disk 320 GB 
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We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

7.2  การบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน 

 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย สําหรับการเรียน

การสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองปฏิบัติการเพื่อกิจกรรมการบริการวิชาการ

แกชุมชน 

ชวงเวลาการใหบรกิาร 

วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. – 16.00  น. 

วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30  น. 

ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 203 เครื่อง  ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

ปร
ะส
าน
มิต
ร 

หอง 16-301 
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Core 2 
Quad  2.66 
GHz 

 Ram 2 GB 
 Hard Disk 

320 GB 

หอง 16-302 
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Core 2 Quad   
2.66 GHz 

 Ram 2 GB 
 Hard Disk 

320 GB 

หอง 16-310 
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Core 2 
Duo   
1.86 GHz 

 Ram 2 GB 
 Hard Disk 

250 GB 
 จํานวน 51 เครื่อง จํานวน 51 เครื่อง จํานวน 25 เครื่อง 

อง
คร
ักษ

 

หอง 302/1 
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Pentium 

Core 2 Duo 

2.4 GHz 

 RAM 1 GB 

 Hard Disk 

160 GB 

หอง 302/2 
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Pentium 

Core 2 Duo 

2.4 GHz 

 RAM 1 GB 

 Hard Disk 

160 GB 

หอง 303 
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Pentium 

Core 2 

Duo 2.4 

GHz 

 RAM 1 GB 

 Hard Disk 

160 GB 

 จํานวน 35 เครื่อง จํานวน 20 เครื่อง จํานวน 18 เครื่อง 
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

7.3 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารย และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตทุกระดับชั้น เพื่อใชงานคอมพิวเตอรสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน   การสอน   การวิจัย   

และการบริการวิชาการ   

ชวงเวลาการใหบริการ 

วันจันทร – วันศกุร ระหวางเวลา 08.00 น. –19.00  น. 

วันเสาร – วันอาทิตย ระหวางเวลา 08.30 น. –16.30  น. 

ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  201  เครื่อง พรอมเครื่องพิมพผลผานเครือขาย  3  เครื่อง ทุกเครื่องเชื่อมตอกับ

เครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

ปร
ะส
าน
มิต
ร 

หอง 16-307 
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Pentium 
Core 2 Duo    
 2.4 GHz 

 Ram 1 GB 
 Hard Disk 

160 GB 

หอง 16-308 
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Pentium 
Core 2 Duo 
2.4 GHz 

 Ram 1 GB 
 Hard Disk 

160 GB 

 

 จํานวน 31 เครื่อง จํานวน 70 เครื่อง  

อง
คร
ักษ

 

หอง 301 
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Pentium Core i5             
2.8 GHz 

 RAM 4 GB 
 Hard Disk 320 GB 

   

 จํานวน 100 เครื่อง   

 

  



 

 

8. งบป

ใน

4 แหลงงบ

คาใชจาย

Cyber Ed

ตาราง 5  

 

ประมาณแล

นงบปประมาณ

บประมาณ  ได

ในการดําเนินง

ducation Cent

  แสดงงบประม

แหล

งบป
แผน

โครง
Cyb
งบป
ราย

กอง
มหา

รวม
ท่ีได

We will 
สํานักคอม

ละการเงิน 

ณ พ.ศ. 2555  

แก  งบประมาณ

งานของสํานักค

ter)  สําหรับเป

มาณที่ไดรับจัด

ลงเงิน ไดรั

ประมาณ
นดิน 18

งการ
ber Ed. 

3

ประมาณเงิน
ยได 22

งทุนพัฒนา
าวิทยาลัย 

มงบประมาณ 
ดรับ 

45

กันไว้
7,167,1

15.8

คงเหลือ,  8,806
, 19.49%

 

strive  towa
มพิวเตอรเปนหนวย

สํานักคอมพิวเ

ณแผนดิน  งบป

คอมพิวเตอร  แล

นคาใชจายในก

สรรในภาพรวม

รับจัดสรร 

8,870,409.74 1

3,561,900.00 

2,327,800.00 1

430,000.00  

5,190,109.74 2

 

ว้เบิก,  
100.00 , 
86%

6,517.38 
%

ards Innovations
ยงานสนับสนุนที่สร

เตอรไดรับการ

ประมาณเงินรา

ละแหลงงบประ

การดําเนินการบ

มจําแนกตามแห

ใชไป/โอนคืน 

11,585,165.50 

3,093,347.92 

14,381,667.23 

156,311.71  

29,216,492.36 

 

 

s and Excellence
รรคสรางงานบริการ

จัดสรรงบประม

ายได  กองทุนพั

ะมาณจากโครง

บริการวิชาการ

หลงเงิน  ประจํ

รอยละ 
กันไวเบิ
เหลื่อมป

61.39 7,139,

33.25 

64.41 28,0

36.37 

64.65 7,167,

e in IT Services 
รไอทีช้ันเลิศใหกับ

มาณจากแหลง

พัฒนามหาวิทย

งการบริการวิชา

แกชุมชนของม

าปงบประมาณ

บิก 
ป 

รอยละ

100.00 37.83 

- - 

000.00 0.13 

- - 

100.00 15.86 

s
บ มศว และสังคม 

งงบประมาณ 

ยาลัย  สําหรับเป

าการ (บก.12 :

มหาวิทยาลัย 

ณ พ.ศ. 2555  

ะ คงเหลือ 

 146,144.24 

- 468,552.08 

 7,918,132.77 

- 273,688.29 

 8,806,517.38 

ใช้ไป/โอนคืน, 
29,216,492.36 

64.65%

2

จํานวน   

ปน

 โครงการ 

รอยละ 

0.77 

13.15 

35.46 

63.65 

19.49 

 

 
, 

หนวย : บาท 

23



24 

 

 

1. งบป

หมว

งบดาํ

งบลง

งบเงิ

รว

2. โครง
แผน
โครง

หมา

สํานักคอมพิวเ

ระมาณแผนดิ

วดรายจาย 

าเนินงาน 

งทุน 

นอุดหนุน 

วมทั้งสิ้น 1

งการบริการวชิ
นงาน ขยายโอ
งการ Cyber E

ายเหต ุ   ไดรั

หัก 

  คงเ

We will 
เตอรเปนหนวยงาน

ดิน ประจําปงบ

 

ไดรับจัดสรร 

5,500,309.74 

7,182,100.00 

6,188,000.00 

18,870,409.74 

ชาการแกชุมช
กาสและพัฒน

Education Cen

หมวดรา

งบเงินอุดห

รับจัดสรร      

  เขาสวนกลาง

เหลือ  

กนั

strive towar
นสนับสนุนที่สรรค

บประมาณ พ

ใชไป 

 5,365,065

 32,100

 6,188,000

 11,585,165

ชน ประจําปงบ
นาการศึกษา  
nter   

ยจาย 
ไดรับ

หนุน 3,56

  

 โครงการบริกา

  

นไว้เบิก,  7,139,100.00
37.83%

rds Innovations 
คสรางงานบริการไ

.ศ. 2555 

รอยละ

5.50 97.54

.00 0.45

0.00 100.00

.50 61.39

 

บประมาณ พ.
 ผลผลิต ผลงา

บจัดสรร 
1,900.00 3,0

 

ารแกชุมชน 

  

, 

คง

s and Excellence 
ไอทีช้ันเลิศใหกับ 

งบประมาณ

กันไวเบิก
เหล่ือมป

4 

5 7,139,100

0 

9 7,139,100

.ศ. 2555 
านการใหบริก

งบประมา

ใชไป 
093,347.92 

จํานวน  3,830

จํานวน     268

จํานวน  3,561

เหลือ,  146,144.24 , 
0.77%

e in IT Services
มศว และสังคม

ณเงินแผนดิน 

ก 
ป รอยละ 

- - 

0.00 99.40 

- - 

.00 37.83 

การวิชาการ 

าณเงนิแผนดิน 

รอยละ 
86.85 

0,000.00 บาท 

8,100.00 บาท 

1,900.00 บาท 

ใช้ไป,  11,585
61.39%

คงเหลือ 

135,244.24 

10,900.00 

- 

146,144.24 

 

คงเหลือ 
468,552.08 

 

 

 

,165.50 , 
%

รอยละ 

2.46 

0.15 

- 

0.77 

รอยละ 
13.15 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 

 



 

 

 

3. งบป

ประเ

คาจาง

คาตอ
ใชสอ

คาสาธ

งบลงท

งบเงิน

งบราย

งบกล

รว

ระมาณเงินรา

เภทรายจาย 

งช่ัวคราว 

บแทน      
ยและวัสดุ 

ธารณูปโภค 

ทุน 

นอุดหนนุ 

ยจายอืน่ 

าง 

วมทั้งส้ิน 

กันไว้

คงเ

We will 
สํานักคอม

ายได  ประจําป

จัดสรร 

3,478,800.0

5,775,720.0

519,300.0

3,100,700.0

7,640,280.0

1,412,600.0

400,400.0

22,327,800.0

คงเหลื

ว้เบิก,  28,000.00 , 
0.13%

เหลือ,  7,918,132.77 , 
35.46%

 

strive  towa
มพิวเตอรเปนหนวย

ปงบประมาณ

ใชไป 

00 3,478,80

00 4,927,16

00 336,60

00 2,900,70

00 2,167,25

00 571,13

00 

00 14,381,66

อ,  468,552.08 , 
13.15%

ards Innovations
ยงานสนับสนุนที่สร

ณ 2555 ไดรับจั

งบปร

รอยละ

00.00 100.

64.32  85.

08.61 64.

03.10    93.

53.00    23.

38.20    40.

 -  

67.23 64.

 
 

ใช้ไ

s and Excellence
รรคสรางงานบริการ

จดัสรร ดังนี้ 

ระมาณเงนิรายได

ะ กันไวเบกิ

.00  

.31  

.82  

.55  

.35  28,000.0

.43  

 -  

.41 28,000.0

ป,  3,093,347.92 , 
86.85%

e in IT Services 
รไอทีช้ันเลิศใหกับ

ด 

ก รอยละ 

- - 

- 
 

- 

 -   -  

 -   -  

00 5.38  

-   - 

 -   -  

00 0.13 

ใช้ไป,  14,381,
64.41%

s
บ มศว และสังคม 

 

คงเหลอื 

848,555.68

182,696.39

199,996.90

5,445,027.00

841,461.80

400,400.00

7,918,132.77

 

,667.23 , 
%

2

รอยละ 

- - 

8  14.69  

9 35.18 

0    6.45  

0  71.27  

0 59.57  

0 100.00  

7 35.46  

 

25



26 

 

 

4. กองท

 

 

 

สํานักคอมพิวเ

ทุนพัฒนามห

 โครงการ “ระ

Education S

หมายเหตุ  เป

 ปงบ

 ปงบ

ตอบแท

We will 
เตอรเปนหนวยงาน

าวิทยาลัย 

ะบบการศึกษาไ

System 2012)

ปนงบประมาณ

บประมาณ 25

บประมาณ 25

ประเภทรายจ

ทนใชสอยและวสั

คงเหลือ,  273,688.29 , 
63.65%

strive towar
นสนับสนุนที่สรรค

ไฮบริดมหาวิทย

”   จํานวน  1,

ณ ผูกพัน 2 ป 

55    

56   

จาย 
ไ

สดุ 

 

rds Innovations 
คสรางงานบริการไ

ยาลัยศรีนครินท

800,000.00  บ

ไดรับจัดสรร 

430,000.00 

s and Excellence 
ไอทีช้ันเลิศใหกับ 

ทรวิโรฒ ประจาํ

บาท 

งบกองทนุ

ใชไป 

156,311.71 

e in IT Services
มศว และสังคม

าปการศึกษา 2

วงเงิน    43

วงเงิน 1,37

พัฒนามหาวิท

รอยละ 

 36.35 

ใช้ไป,  156,311.71 
36.35%

555 (SWU Hy

30,000.00 บา

70,000.00 บา

ยาลัย 

คงเหลือ 

273,688.29 

 

, 

ห

ybrid 

าท 

าท 

รอยละ 

63.65- 

หนวย : บาท 

 



 
27

 

We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
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9. การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 

วัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  เพื่อสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สังคมไทย และนานาประเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพ 

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อพัฒนาระบบเครือขายขอมูลที่มีประสิทธิภาพ หรือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยในการกาวไปสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ 

4.  เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีทัศนคติที่ดี และมีศักยภาพสูงในการแสวงหาขอมูลขาวสาร

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

5.  เพื่อพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สํานักคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ 

นโยบายและมาตรการการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  สรางระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารจัดการและการบริการ รวมทั้งการตรวจสอบ และพัฒนาระบบมาตรฐานและระบบ 

การตรวจสอบประเมินผล 

2.  สรางมาตรฐานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย  การประสานงานเครือขาย

ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศในสังคมไทย และในระบบสากล 
3.  สรางมาตรฐานระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร

จัดการองคกร ทั้งภายในองคกรและการเชื่อมโยงระหวางองคกร 
4.  สรางมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทั้งการบริการภายในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยและสังคม 
5.  สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานวิชาการ เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสรางสรรค

วิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถพัฒนาเปนศูนยกลางเผยแพรวิชาการและ
การคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสูสังคม 

6.  สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน ใหสามารถพัฒนาและผลักดัน
ภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรใหมีศักยภาพสูงสุดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

การดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงานในแตละภารกิจ 

และกําหนดใหมีการประเมิน  ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนนั้น (ตามประกาศ

สํานักคอมพิวเตอร เรื่อง นโยบายและมาตรการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2542) 
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2.  สํานักคอมพิวเตอรไดมีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานัก

คอมพิวเตอร  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ  ไดแกคณะกรรมการบริหารคุณภาพ  สํานัก

คอมพิวเตอร  คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ 

3.  สํานักคอมพิวเตอรมีคณะกรรมการควบคุมภายใน  ไดแก คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร   

และคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ ของสํานักคอมพิวเตอร 

เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายในของสํานักคอมพิวเตอรเปนไปดวยความเรียบรอยและ

ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 

4.  สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพทุกชุดในระดับบริหารและ

ปฏิบัติการ เพื่อการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานเปนประจํา  
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สวนที่ 2 : องคประกอบคณุภาพ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หลักการ 

หนวยงานแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที่หนวยงานจะกําหนด

วิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของ

หนวยงาน ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ คณะกรรมการบริหารหนวยงานเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ

สมาชิกทุกกลุมในหนวยงาน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งองคกร 

ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหารการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติหนวยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานหนวยงานอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. หลักการอุดมศึกษา 

9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหนวยงาน (ถามี) 

10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหนวยงาน 

11. แผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

มศว 1.1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบงช้ี มศว 1.1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานมีพันธกิจหลักในการดําเนินที่แตกตางกัน การดําเนินงานตาม พันธกิจหลักของแตละหนวยงานจึงจําเปน 

ตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มี

คุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น หนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมี

การพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของ

หนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง

กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของหนวยงาน และ

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย   

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกสวนงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันกิจของหนวยงาน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน

ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารหนวยงานเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหารหนวยงานไปปรับปรุงแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอร  

ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  และไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุปรัชญา  ปณิธาน  และ

วัตถุประสงคของสํานักคอมพิวเตอร (http://cc.swu.ac.th) 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนทางดานการเรียน การสอนและการวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ดังนั้น ในการกําหนด

ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน  จึง

จําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาให

เปนไปตามระบบ และแนวทางของมหาวิทยาลัยตอไป 

ตามที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดใหมี "ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เปนยุทธศาสตร
หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยใหความสําคัญกับการประยุกตไอซีทีเขาสูการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
รอบดาน ซึ่งเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มีสวนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะนี้เปนอยางยิ่ง สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปน
หนวยงานหลักที่ดูแลและใหบริการดานไอซีที จึงตองไดตระเตรียมแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ใหสอดรับกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร  15 ป ของมหาวิทยาลัย แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
และแผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2555 - 2559 เพื่อใหระบบไอซีทีไดเปนเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง   

1. สํานักคอมพิวเตอรมีแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2555 - 2559 และไดจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกป  โดยมีคณะ

กรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบกํากับดูแลในเรื่องดังกลาว 

2. สํานักคอมพิวเตอรมีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกสวนงานภายใน  ผานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร  ประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร และจัดทํา

เว็บเพจแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดังกลาว 

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

นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรของปตอไป  

 จัดประชุมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เปนประจําทุกป 

 ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร และ

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ตามลําดับ 

 ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  ซึ่งเปน

คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และการบริหาร

ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร ของมหาวิทยาลัย 

4. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการกําหนดตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจาํป 

5. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

6. สํานักคอมพิวเตอรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป เปนรายไตรมาส  

และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  พรอมทั้งเผยแพรใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร

และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ 

7. สํานักคอมพิวเตอรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป เปนรายไตรมาส 

และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการประจํา

สํานักคอมพิวเตอรเพื่อพิจารณา 

8. สํานักคอมพิวเตอรมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 

สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดประชุม

บุคลากรเพื่อรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และแผนการดําเนินงานที่ตองมุงไปสูเปาหมาย  และ

นําเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  โดยประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 

วันที่ 9 กันยายน 2554 วันที่ 14 กันยายน 2554 และวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ตามลําดับ และผลจากการประชุมสรุปเปน

เอกสาร "แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555"  

มีจํานวนโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งส้ิน 15 โครงการ ประกอบดวย 62 โครงการยอย/กิจกรรม  

สอดคลองแผนยุทธศาสตร 15 ป ของมหาวิทยาลัย แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว ป 2554-2559 

และแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2555 – 2559   
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นนิงาน 

รมีแผน

คอมพิวเตอร 

59  ที่สอดคลอ

านของสํานัก

ไดมีการจัดทํา

รสํานัก

จําป  โดยให

มในการจัดทําฯ 

ความเห็นชอบ

รบริหารและ

คอมพิวเตอร 

ะจําสํานัก

คณะกรรมการ

รไอซีทีและ

ของ

มลําดับ 

e in IT Services 
รไอทีช้ันเลิศใหกับ

2554 และทบท
มาณ พ.ศ. 25

ร 
bumID=1252

อง

1.1.1.1(1

สารสนเท

ป 2555-2

ดูรายล

 ht

h/

d

1.1.1.1(2

คอมพิวเต

ดูรายล

 ht

h/

d

1.1.1.1(3

สํานักคอ

(ผูชวยศา

เทียนรุงโร

 

s
บ มศว และสังคม 

ทวนผลการดํา
55 

24-1903 

หลักฐาน 

1) แผนแมบทเท

ทศและการสื่อส

2559 

ละเอียด 

ttp://edocumen

/showdetail_ge

oc_id=1055  

2) แผนยุทธศาส

ตอร ป 2555-25

ละเอียด 

ttp://edocumen

/showdetail_ge

oc_id=1400   

3) วิสัยทัศนผูอาํ

มพิวเตอรทานป

าสตราจารยศิริน

รจน) ป 2552-2

3

 
าเนินงาน

ทคโนโลยี

สาร มศว  

nt.swu.ac.t

eneral.asp?

สตรสํานัก

559 

nt.swu.ac.t

eneral.asp?

านวยการ

ปจจุบัน 

นุช      

2556 

35
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2. สํานักคอมพิวเตอรมี
คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร ซึ่ง

ประกอบดวยผูบริหารทุกระดับ 

เปนกรรมการ  ทําหนาที่กํากับ 

ดูแล  การดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ของสํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp?

doc_id=708  

1.1.1.1(4) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?count=1

22&doc_id=8134&doc_ty

pe_cd=16&BOX_SERIES

=8857&SERIES=1    

1.1.1.1(5) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?count=2

1&doc_id=11819&doc_ty

pe_cd=16&BOX_SERIES

=559&SERIES=1   

1.1.1.1(6) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร

ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?doc_id=

12039&doc_type_cd=16&

BOX_SERIES=12728&SE

RIES=1  
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We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 http://cio.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=6194  

1.1.1.1(7) แผนปฏิบัติราชการ

สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ดูรายละเอียด  

  http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp?

doc_id=1103   

1.1.1.1(8) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก บุคลากร 
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร  ประจําป 
งบประมาณ 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp?

doc_id=1136&count=74%

20      

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ

หนวยงานไปสูทุกสวนงานภายใน 

1. สํานักคอมพิวเตอรมีการชี้แจงทํา
ความเขาใจกับผูบริหารสวนงาน
ยอยภายใน ถึงวิสัยทัศน กลยุทธ 
และเปาหมายของกลยุทธ  และผล
การดําเนินงานแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ผานที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร 
 

1.1.1.2(1) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก บุคลากร 
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร  ประจําป 
งบประมาณ 2555 
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2. สํานักคอมพิวเตอรไดมีกําหนด
ผูรับผิดชอบแตละโครงการ เพื่อ  
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

3. จัดทําเว็บเพจแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพื่อเผยแพรขอมูล 
ขาวสาร ในเรื่องดังกลาว ให
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรและ
บุคคลทั่วไปไดรับทราบ 

ดูรายละเอียด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp?
doc_id=1136&count=74%
20  

1.1.1.2 (2) แผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.asp?
doc_id=1103     

1.1.1.2(3) เว็บเพจแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

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

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ

เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ

ตามพันธกิจของหนวยงาน 

1. สํานักคอมพิวเตอรจัดประชุม
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรสรุปผล

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 

และจัดทําแผนฯ ประจําป 2555 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2554  ณ 

สํานักคอมพิวเตอร โดยทําการ

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธสํานัก

คอมพิวเตอรและยุทธศาสตร 15 ป 

ของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอ

คณะกรรมการชุดตางๆ พิจารณา 

อันไดแก คณะกรรมการบริหาร

1.1.1.3(1) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก บุคลากร 
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร  ประจําป 
งบประมาณ 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp?

doc_id=1136&count=74%

20  
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We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

และติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร  

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ

บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ

การศึกษาไซเบอร 

1.1.1.3(2) ประมวลภาพการจัดทํา
แผนฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://photo.cc.swu.ac.th/

Default.aspx?tabid=6398

&AlbumID=12524-1903   

4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําป และคา
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความ สําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธและแผน 
ปฏิบัติการประจําป 

 ในแผนปฏิบัติงานประจําปสํานัก

คอมพิวเตอรไดมีการกําหนด 

ตัวบงชี้และคาเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําป  โดยไดกําหนด

ผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ และ

ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

สํานักคอมพิวเตอร 

1.1.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as

p?doc_id=1103   

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปครบทุกพันธกิจของ
หนวยงาน 

1. สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใช

เปนแนวทางการดําเนินการและ

สรางความเชื่อม่ันวาไดมีการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานใน

เวลาที่เหมาะสม 

2. สํานักคอมพิวเตอรมีการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป และรายงานผลการ

ดําเนินการตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน

เพื่อติดตามความกาวหนาและ 

พิจารณาแนวทางแกไขปญหา

อุปสรรคในการดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง เปนรายไตรมาส 

1.1.1.5 (1) ปฏทิินการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals

/16/ActionPlan/ActionPlan

2555_calendar.pdf 

1.1.1.5(2) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก บุคลากร 
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร  ประจําป 
งบประมาณ 2555 
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp?

doc_id=1136&count=74%

20 

6 มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา 

สํานักคอมพิวเตอรมีการติดตามผล

ดําเนินงานและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําป เปนรายไตรมาส และเสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หนวยงาน เพื่อพิจารณา

ความกาวหนาและปรับปรุง

แผนปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

1.1.1.6(1) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก บุคลากร 
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร  ประจําป 
งบประมาณ 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp

?doc_id=1136&count=74

%20  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยาง
นอยปละ1 ครั้งและรายงานผลตอ
ผูบริหารและคณะกรรม การบริหาร
หนวยงานเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 

โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้

การดําเนิน งานตามแผนกลยุทธกับคา

เปาหมายเปนประจํา  และนําผลการ

ประเมินเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน

พิจารณา 

1.1.1.7(1) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก บุคลากร 
คณะกรรมการบรหิารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร  ประจําป 
งบประมาณ 2555 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp

?doc_id=1136&count=74

%20  
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

8 มีการนําผลการพิจารณา 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหนวยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

สํานักคอมพิวเตอรมีคณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอรเปนผูรับผิดชอบในการ
นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอรไป
ดําเนินการ และพิจารณาจัดทํา
แผนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามขอเสนอแนะ 

1.1.1.8(1) ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp?

doc_id=1433 

1.1.1.8(2) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก บุคลากร 
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร  ประจําป 
งบประมาณ 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp

?doc_id=1136&count=74

%20  

1.1.1.8(3) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก บุคลากร 
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร  ประจําป 
งบประมาณ  2556 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d

oc_id=1432&count=1%20 
1.1.1.8(4)  แผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp?

doc_id=1358  

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8  ขอ 8  ขอ 5  คะแนน  
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

หลักการ 

หนวยงานแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและความพรอมของแต

ละหนวยงาน อยางไรก็ตามทุกหนวยงานจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจหนวยงานดังนั้นจึงตองมีระบบ

และกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละ

หนวยงานเพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชนการวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน

จําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ (1)หนวยงานตองมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการ

สนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน (2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการ

งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจดานอื่นๆของหนวยงานและ1(3)1ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชนสนอง

ยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

7. แผนยุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2552-2555) 

8. คูมือบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี  คือ 

ตัวบงชี้ มศว  4.1.1 :  การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนา

สถาบัน 
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ตัวบงช้ี มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบัน   

ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

 หนวยงานสายสนับสนุนเปนหนวยงานที่ตองมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ

หรือสรางแนวทาง หรือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหนวยงานของตนเองและมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการ

บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุน

ครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุน

วิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกบุคลากรเพื่อทําวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจอยางเหมาะสม 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมาจากการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัยที่เหมาะสม 

โดยมีเปาหมายในการพัฒนากระบวนการในการทํางานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงาน (ไมจําเปนตองวิจัย) ที่มีการศึกษาคนควา สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมตาง ๆ 

ที่เปนประโยชนตอการทํางานในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถนับรวมถึงการคิดคนวิธีการทํางานใหมที่แสดง

ถึงการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงกวาวิธีการทํางานแบบเดิม 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สงเสริมการพัฒนาหนวยงาน ที่สอดคลองกบัภารกิจ

ของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนากระบวนการในการทํางานหรือแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานภายใน

หนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 

มีการจัดสรรทรัพยากรแหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของหนวยงาน 

มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอย 1 โครงการตอปที่ประเมิน 

มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของหนวยงานไปใชประโยชนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยโดย

มีหลักฐานการใชประโยชนจริง 

มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนโดยการ

เปรียบเทียบความแตกตางกอนทําและหลังทํา 

มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อตอยอดงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือหนวยงานมีการสรางงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคอยางตอเนื่อง 

หมายเหตุ :  เกณฑขอ 4, 5 และ 6 เปนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เสร็จส้ินภายในรอบ 3 ป จนถึงปการศึกษา 

         ที่ประเมิน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักดานการดูแล พัฒนา 

และจัดใหบริการระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร

มหาวิทยาลัย เปนตน จึงจําเปนตองมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานที่จะทําใหเกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น

จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ ในการดําเนินงานดังกลาว สํานักคอมพิวเตอร

ไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยขึ้น และไดมอบหมายใหจัดทําแผนการดําเนินงานสงเสริมการทํางานดานงานวิจัย

และงานสรางสรรค เพื่อคนหาองคความรูใหม สงเสริมการทํางานวิจัยสถาบันที่มุงพัฒนางานในภารกิจตาง ๆ ใหเกิดเปน

นวัตกรรมและการสรางสรรคงานใหแกงานบริการและการบริหารงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ไดสงเสริมและจัดสรรใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนางานตาง ๆ รวมกัน 

พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานไวอยางเหมาะสม พรอมทั้งจัดกระบวนการสงเสริมการดําเนินงาน การจัด

ประชุมเพื่อรวมกันพัฒนางานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค และคณะอนุกรรมการฝายประสานงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

2. จัดการประชุมคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค และคณะอนุกรรมการฝายประสาน

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

3. จัดทําแผนการดําเนินการวิจัยและงานสรางสรรคประจําปงบประมาณ  2556 

4. จัดประชาสัมพันธแหลงเงินทุนวิจัย และการสัมมนา อบรม ความรูดานงานวิจัยและงานสรางสรรค จากทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

1. กลุมงานวิจัย 

 คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ  

  คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสําหรับการวิจัย 

 คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคจัดประชุมเพื่อติดตามงานวิจัยและประเมิน

ผลการวิจัย 
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2.กลุมงานนวัตกรรมสรางสรรค 

 คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองงานสรางสรรค 

  คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการ
สรางสรรคชิ้นงานตางๆ 

 จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมงานดานไอซีทีเพื่อนําไปใชในการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร 

และมหาวิทยาลัย 

 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ 2556 

 จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงาน ใหการสงเสริม และรวมแกปญหาการดําเนินงานเพื่อใหงาน

ตางๆ บรรลุตามเปาหมาย ทั้งการประชุมในระดับฝาย ระดับสํานักคอมพิวเตอร และการประชุม

ระดับมหาวิทยาลัย 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคที่สงเสริมการ

พัฒนาหนวยงาน ที่สอดคลอง

กับภารกิจของหนวยงาน เพื่อให

เกิดการพัฒนากระบวนการใน

การทํางานหรือแนวทางที่ดีใน

การปฏิบัติงานภายในหนวยงาน

หรือมหาวิทยาลัย 

1. สํานักคอมพิวเตอรมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย

และงานสรางสรรค ในการทํา

หนาที่ วางแผน และกํากับดูแล

งานวิจัยและงานสรางสรรคของ

หนวยงาน 

2. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
และงานสรางสรรค มีการจัดทํา

แผนการดําเนินงานวิจัยและงาน

สรางสรรคประจําป 2556 

3. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
และงานสรางสรรค มีการจัดทํา

สรุปรายงานผลการดําเนิน

โครงการสงเสริมการวิจัยและ

งานสรางสรรคประจําป 2556 

4. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
และงานสรางสรรคมีการจัด

ประชุมเพื่อติดตามและ

4.1.1.1 (1.1) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย

สํานักคอมพิวเตอร 026/2555 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail.asp?doc_id=11

760&doc_type_cd=16&BO

X_SERIES=3827&SERIES=

1 

4.1.1.1 (1.2) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและ

งานสรางสรรค สํานักคอมพิวเตอร 

1/2556  

ดูรายละเอียด 

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

showdetail.asp?doc_id=13

031&doc_type_cd=16&BO

X_SERIES=13714&SERIES

=1 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ตรวจสอบประเมินผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

5. สํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนด
แผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมี

การกําหนดกิจกรรมเสริมสราง

นักวิจัยใหบรรลุเปาหมายของ

งานวิจัยไวและมีการกําหนดงาน

สรางสรรคไวในแผนแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

4.1.1.1 (2) แผนการดําเนินงาน
วิจัยและงานสรางสรรค ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?do
c_id=1416 

4.1.1.1 (3) รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมการ
วิจัยและงานสรางสรรค สํานัก
คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 
2556 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1417 

4.1.1.1 (4.1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและ

งานสรางสรรคครั้งที่ 1/2556 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 

4.1.1.1 (4.2) รายงานการติดตาม

ผลงานวิจัย 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 

4.1.1.1 (5.1) แผนปฏิบัติงานสํานัก

คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2555  

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1103 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4.1.1.1 (5.2) แผนปฏิบัติงานสํานัก

คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1358 

2 มีการจัดสรรทรัพยากรแหลง

คนควาตางๆ เพื่อสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

หนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดสรร

งบประมาณใหบุคลากรในการ

ทํางานวิจัย โดยคณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอรไดอนุมัติ

เงินจากงบประมาณเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

และสนับสนุนแหลงคนควาตางๆ 

และสงเสริมใหความรูดานตางๆ 

เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูที่

ไดมาใชในการพัฒนางานวิจัย และ

งานสรางสรรคทั้งทางตรงและ

ทางออม 

4.1.1.2 (1) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการสงเสริมการ

วิจัยและงานสรางสรรค สํานัก

คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 

2556 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1417 

4.1.1.2 (2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอรครั้งที่ 4/2556 เมื่อ

วันที่ 30 เมษายน 2556 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 

4.1.1.2 (3) รายงานการพัฒนา

บุคลากรปงบประมาณ 2555-2556 

ปงบประมาณ 2555 

ดูรายละเอียด 

 http://ccoffice.swu.ac.th/ccd

ocument/personnel/seminar

/2555/employee_developm

ent_2555.htm 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ปงบประมาณ 2556 

ดูรายละเอียด 

 http://ccoffice.swu.ac.th/ccd

ocument/personnel/seminar

/2556/employee_developm

ent_2556.htm 

3 มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

อยางนอย 1 โครงการตอปที่

ประเมิน 

ในป 2555  สํานักคอมพิวเตอร 

ไดดําเนินโครงการวิจัยเสร็จส้ิน

แลว 1 โครงการ ไดแก

โครงการวิจัยเรื่อง มาตรการ
การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร
เพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อ
โรคในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
โดยไดรับจัดสรรงบประมาณเงิน

รายไดสํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 จํานวน  46,200 บาท 

โดยมีคณะผูวิจัย ดังนี้ 

1. นางสาวสุพิมพ  วงษทองแท 

2. นายดิเรก  อึ้งตระกูล 

3. นายธนรรนพ  อินตาสาย 

 

4.1.1.3 (1)  รายงานฉบับสมบูรณ
ของโครงการวิจัยเรื่อง มาตรการ
การดูแลเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อลด
การแพรกระจายเชื้อโรคใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
4.1.1.3 (2)  รายงานบทสรุป
ผูบริหารของโครงการวิจัยเรื่อง 
มาตรการการดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อลดการ
แพรกระจายเชื้อโรคใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 

4.1.1.3 (3) โปสเตอร เรื่อง แนว
ปฏิบัติสูหองปฎิบัติการ
ไมโครคอมพิวเตอรเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

4.1.1.3 (4) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการสงเสริมการ

วิจัยและงานสรางสรรค สํานัก

คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 

2556 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1417 

4 มีการนําผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของหนวยงานไปใช

ประโยชนภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยโดยมีหลักฐานการ

ใชประโยชนจริง 

1. นําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทร 

วิโรฒวิชาการ  ครั้งที่ 7” ระหวาง

วันที่ 1-2 เมษายน 2556 ณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร  เรื่อง แนวปฏิบัติสู 

หองปฎิบัติการ

ไมโครคอมพิวเตอรเพื่อการ

สงเสริมสุขภาพ 

2. นําผลการวิจัยจากโครงการวิจัย
เรื่อง มาตรการการดูแลเครื่อง

คอมพิวเตอรเพื่อลดการ

แพรกระจายเชื้อโรคใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มา

ใชในการจัดการหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพื่อการสงเสริม

สุขภาพของผูมารับบริการ

สําหรับหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร และทําการติด

โปสเตอรใหความรูที่หอง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

สํานักคอมพิวเตอร ระสานมิตร 

และองครักษ และยัง

ประชาสัมพันธใหกับสํานกั

นวัตกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปใช

กับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ของหนวยงาน 

4.1.1.4 (1) โปสเตอร เรื่อง แนว

ปฏิบัติสูหองปฎิบัติการ

ไมโครคอมพิวเตอรเพื่อการสงเสริม

สุขภาพ 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
4.1.1.4 (2 ) รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมการ
วิจัยและงานสรางสรรค สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
2556 
ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1417 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5 มีการติดตามและตรวจสอบ

ประเมินผลของการนําผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน

โดยการเปรียบเทียบความแตกตาง

กอนทําและหลังทํา 

มีการติดตามและตรวจสอบ
ประเมินผลของการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชประโยชนโดยการทํา
แบบสอบถาม เรื่อง การลดการ
แพรกระจายเชื้อโรคใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดย
สอบถามไปยังผูเขารับบริการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ
สํานักคอมพิวเตอรทั้งประสาน
มิตร และองครักษ และ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 

4.1.1.5 (1) รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมการ
วิจัยและงานสรางสรรค สํานัก
คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 
2556 
ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1417 

6 มีการนําผลประเมินมาพัฒนา

เพื่อตอยอดงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคหรือหนวยงานมีการ

สรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

อยางตอเนื่อง 

  

 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

หลักการ 

 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของหนวยงานอุดมศึกษา หนวยงานพึงใหบริการทาง

วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่หนวยงานมีความเชี่ยวชาญ การ

ใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมี

ความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของหนวยงาน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา 

ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทาง

วิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว หนวยงานยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรและการบริการ มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของ

นิสิตและเปนการสรางรายไดของหนวยงานจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหนวยงาน (ถามี) 

6. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหนวยงาน 

7. แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี  จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 

1. มศว  5.1.1   การบริการทางวิชาการแกสังคม 

2. สกอ. 5.2    กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

3. สมศ. ๙      ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
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ตัวบงช้ี มศว 5.1.1  การบริการทางวิชาการแกสังคม  

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ที่พึงกําหนดหลักเกณฑและ

ขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางหนวยงานเพื่อเปนกลไกในการขับเคล่ือนระบบ

ดังกลาว  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

5. มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสูบทความวิชาการ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายให

สํานักคอมพิวเตอรเปนผูดูแลตัวบงชี้ที่ 5.1.1 ระบบและกลไกการบริการแกสังคม โครงการ Cyber Education Center 

ดําเนินงานภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการรู

เทคโนโลยี (IT Literacy) และ การรูสารสนเทศ (Information Literacy) ใหแกนิสิต บุคลากร และประชาชน จึงไดกําหนด

ยุทธศาสตรเพื่อการดําเนินงานไว ดังนี้ 

1. ทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาการศึกษาไซเบอรของประเทศ 

2. ศึกษาวิจัยแนวปฏิบัติที่ดี ถายทอดความรูและยกระดับชุมชนดานการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและ

ผลิตภัณฑชุมชน 

3. สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปใหเปนผูรูเทคโนโลยีและรูสารสนเทศ 

4. สงเสริมการสรางความเขมแข็งของการเรียนรูและแหลงเรียนรูตลอดชีวิตบนระบบไซเบอร 



54 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอางอิงจากคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554 และสํานัก

คอมพิวเตอรไดมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด การบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ การนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย การนําความรูและประสบการณ

จากการใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสูบทความวิชาการ เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสนับสนุนการการเรียน

การสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม และดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 

1.มีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร/

กลยุทธ ทิศทางและการจัดทํา

แผนการบริการทางวิชาการโดยนํา

ผลการสํารวจความตองการของ

ชุมชน มาประกอบการพิจารณา

และมีการวางแนวทาง ขั้นตอน 

หลักเกณฑ และระเบียบของการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม มี

การจัดหางบประมาณสนับสนุน

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

2.มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและ

จูงใจใหอาจารย บุคลากรมีความ

พรอมทั้งในดานความรู ความ

เชี่ยวชาญ ในการใหบริการ

วิชาการแกหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกหนวยงานอยางเปน

รูปธรรม 

3. มีระบบการบริการทางวิชาการแก
สังคมสอดคลองกับวงจรคุณภาพ 

(PDCA) 

5.1.1.1(1) แผนปฏิบัติราชการ

สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2555  

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1471 

5.1.1.1 (2) ยุทธศาสตร โครงการ 

Cyber Education Center  

ดูรายละเอียด 

  http://aos.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=2480 

5.1.1.1 (3) การกําหนดดัชนีชี้วัด
โครงการ Cyber Education 
Center โครงการเครือขาย
เสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูแก
ชุมชน จังหวัดสระแกว 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?d
oc_id=1407 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5.1.1.1(4) การกําหนดดัชนีชี้วัด
โครงการ Cyber Education 
Center โครงการ “การทําตลาด
ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน 
จังหวัดนครนายก 

ดูรายละเอียด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/MarketOnlin

e_Nakhon_project_2556_

Fianl%2030112012_PR.p

df 

5.1.1.1 (5) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการบริการวิชาการแก

ชุมชนโครงการเครือขายเสริมสราง

สมรรถนะการเรียนรูแกชุมชน 

จังหวัดสระแกว 

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

ploads/emt382_255601_2

2886.pdf 

5.1.1.1 (6) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการบริการวิชาการแก

ชุมชนโครงการ “การทําตลาด

ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน 

จังหวัดนครนายก” 

ดูรายละเอียด 

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

ploads/emt382_255601_2

3277.pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5.1.1.1 (7) รายงานความคืบหนา
ดานการเงินโครงการเครือขาย
เสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูแก
ชุมชน จังหวัดสระแกว 
ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255601_2
3544.pdf 

5.1.1.1 (8) รายงานผลการ
ดําเนินงาน โครงการ “การทําตลาด
ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน 
จังหวัดนครนายก” 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/Report_Tala

dOnline_56_Final.pdf 

2 มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการวิจัย  

การนําความรู ประสบการณจากการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมไปตอ

ยอดสูการพัฒนาองคความรูใหมผาน

กระบวนการวิจัย หรือการสราง

นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคมีการ

กําหนดตัวบงชี้ในการประเมินผล

ความสําเร็จของการ  บูรณาการการ

บริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

วิจัย มีการดําเนินการแนวทางหรือ

แผนการบูรณาการที่กําหนด และ

รายงานผลการดําเนินการตอที่

ประชุมคณะกรรมการโครงการ 

Cyber Education Center เพื่อ

พิจารณาใหขอเสนอแนะ  ซึ่งโครงการ 

5.1.1.2 (1) โครงการ “การทําตลาด

ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน 

จังหวัดนครนายก” 

ดูรายละเอียด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/MarketOnlin

e_Nakhon_project_2556_

Fianl%2030112012_PR.p

df 

5.1.1.2 (2) งานวิจัยเรื่อง “การ

พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะไอซีทีสําหรับผูประกอบการ

ชุมชน จังหวัดนครนายก” 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

การทําตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑ

ชุมชน  จังหวัดนครนายกได

ดําเนินการมาตั้งแตป 2554 โครงการ

เสริมสรางสมรรถนะดานไอซีที

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูทักษะ

ไอซีที เรื่อง “การทําตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

ป2555 โครงการเสริมสรางสมรรถนะ

ดานไอซีทีแกชุมชน (1 มหาวิทยาลัย 

1 จังหวัด)เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที 

 เรื่อง “การทําตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” 

ป 2556 ไดตอยอดสูการวิจัยเรื่อง  

การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะไอซีทีสําหรับผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก  

โดยผูวิจัย  นายภานุวัฒน  บุตรเรียง 

ดูรายละเอียด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/Taladonline_

Research4.pdf 

5.1.1.2 (3) รายงานผลการ

ดําเนินโครงการทําตลาด

ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน

จังหวัดนครนายก ป 2556 

ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/Report_Tala

dOnline_56_Final.pdf 

3 มีการประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ

กับการวิจัย 

มีระบบการประเมินความสําเร็จของ

การบูรณาการตามตัวบงชี้ในการ

ประเมินผลความสําเร็จของการ   

บูรณาการตามที่หนวยงานกําหนด 

โดยเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย มี

การประเมินความสําเร็จในการนํา

ความรูดานไอซีทีไปใชประโยชนได

จริง และมีการรายงานผลตอ

คณะกรรมการ เพื่อใหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  

 

 

5.1.1.3 (1) การกําหนดดัชนีชี้วัด
โครงการ “การทําตลาดออนไลนเพือ่
ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดนครนายก” 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/Docs/taladonlline/
2556/project/MarketOnlin
e_Nakhon_project_2556_
Fianl%2030112012_PR.p
df 

5.1.1.3 (2) งานวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะไอซีทีสําหรับ
ผูประกอบการชุมชน จังหวัด
นครนายก” 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/Taladonline_

Research4.pdf 

5.1.1.3(3) รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารงานและติดตาม

งานสํานักคอมพวิเตอร 

 File PDF 

4 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การวิจัย 

สํานักคอมพิวเตอรมีการนําผลการ

ประเมิน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ไปใชในการพัฒนาแผนการบูรณา

การ พัฒนากระบวนการบูรณาการ 

และผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

5.1.1.4 (1) โครงการ “การทําตลาด
ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
นครนายก” 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/Docs/taladonlline/
2556/project/MarketOnlin
e_Nakhon_project_2556_
Fianl%2030112012_PR.p
df 

5.1.1.4 (2) รายงานปญหาการ
ดําเนินงานรายงานการประชุม 
คณะกรรมการ บริหารฯ 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

5.1.1.4 (3) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ การทําตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดนครนายก  
ดูรายละเอียด 

  http://edocument.swu.ac.t
h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=294&DOC_ID=
1350&count=37&path=g
eneral&GDOC_ASSIGN=
5900 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5.1.1.4 (3) โครงการ “การทําตลาด
ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
นครนายก” 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/Docs/taladonlline/
2556/project/MarketOnlin
e_Nakhon_project_2556_
Fianl%2030112012_PR.p
df 

5 มีการนําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการทางวิชาการมา
ตอยอดสูบทความวิชาการ 

สํานักคอมพิวเตอรตีพิมพบทความ
ทางวิชาการที่นําเสนอความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการทาง
วิชากาโดยบทความชื่อ กลยุทธการ
ประยุกตใชการใชไอซีที เพื่อการทํา
ตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน 
จังหวัดนครนายก 

5.1.1.5 (1) บทความโครงการ การ
ทําตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑ
ชุมชน จังหวัดนครนายก”  เรื่องกล
ยุทธการประยุกตใชการใชไอซีที 
เพื่อการทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดนครนายก 
ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1473 
 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ี  สกอ. 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการและเปนที่พึ่งของ

ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของ

หนวยงาน พิจารณาไดจาก  (1)  ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ

กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของหนวยงาน 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 

หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมใหบริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

และเผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการสรางระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงาน

ของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอางอิง

จากคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2554  และสํานักคอมพิวเตอรไดมีการวัดผลสําเร็จ

ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการประกันคุณภาพตอฝายประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และไดนํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผานมาเผยแพรบนเว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร เพื่อใช

เปนขอมูลในการปรับปรุงและใชในการประเมินในปตอไป ซึ่งการประกันคุณภาพนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

ของฝายตางๆภายในสํานักคอมพิวเตอร และไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยไดมี

ตัวแทนของแตละฝายเขารวมเปนคณะกรรมการและผูใหขอมูล และไดมีการชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกบุคลากรทุกคนเพื่อใหบุคลากรไดเขาใจถึงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถ

สนับสนุนการการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการสํารวจความตองการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหนวยงาน

วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนด

ทิศทางและการจัดทําแผนการ

บริการทางวิชาการตามจุดเนน

ของหนวยงาน 

 

มหาวิทยาลัยไดมีการสํารวจความ

ตองการของชุมชนและภาครัฐ เพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการ

จัดทําแผนการบริการทางวิชาการ

ตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของ

หนวยงาน  โดยมีการสํารวจความ

ตองการของชุมชนในระดับ

มหาวิทยาลัย และสํานักคอมพิวเตอร

ไดมีการสํารวจความตองการ ใน
โครงการการทาํตลาดออนไลน
เพ่ือผลิตภัณฑชุมชน  จังหวัด
นครนายก 
 
  

 

5.2.1(1) การสํารวจความตองการ

ของชุมชนในระดับมหาวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 

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

ploads/emt382_255501_1

6871.pdf 

5.2.1(2) ยุทธศาสตร กรมการ

พัฒนาชุมชน (2555 - 2559) 

ดูรายละเอียด 

 http://www.cdd.go.th/downl

oad/540914_SCDD.pdf 

5.2.1(3) รายงานผลการการลง

พื้นที่เพื่อสรางความรวมมือกับ

หนวยงานเครือขาย  โครงการ การ

ทําตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑ

ชุมชน จังหวัดนครนายก 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/Report_Tala

dOnline_56_Final.pdf 

2 มีความรวมมือดานบริการทาง

วิชาการเพื่อการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือ

ภาครัฐ  หรือหนวยงานวิชาชีพ 

 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดประชุม 

หารือกับหนวยงานภาครัฐ พัฒนา

ชุมชนจังหวัดนครนายก และจังหวัด

สระแกว กลุมผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก 

เพื่อสรางเครือขาย(Networking) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคําปรึกษา

แนะนําและจัดใหมีชองทางในการ

ส่ือสาร และการเพิ่มมูลคา และชอง

การจําหนายผลิตภัณฑ  

5.2.2(1) รายงานผลการดําเนินงาน

กิจกรรมโครงการ การทําตลาด

ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน 

จังหวัดนครนายก  

ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Portal

s/122/Docs/taladonlline/255

6/project/Report_TaladOnli

ne_56_Final.pdf 

 

3 มีการประเมินประโยชนหรือ

ผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคม 

สํานักคอมพิวเตอรไดวิเคราะหและ

ประเมินความตองการของชุมชน 

และวางแผนการดําเนินงาน โดย

จัดอบรมความรูและทักษะดาน 

ไอซีที  เพื่อใหชุมชนสามารถนํา

ความรูไปใชประโยชนได กิจกรรม

ชุมชนพบนักวิชาการ โครงการ
เครือขายเสริมสรางสมรรถนะ
การเรียนรูแกชุมชน จังหวัด
สระแกว 

 

 

5.2.3(1) รายงานผลการดําเนินงาน

ตลาดออนไลนนครนายกเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดนครนายก  

(หนา24) 

ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th

/Portals/122/Docs/talad

onlline/2556/project/Re

port_TaladOnline_56_F

inal.pdf 

5.2.3(2) แบบประเมินผลการ

ใหบริการวิชาการ  

กิจกรรมชุมชนพบนักวิชาการ 

โครงการเครือขายเสริมสราง

สมรรถนะการเรียนรูแกชุมชน 

จังหวัดสระแกว 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

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

pframework/swu/qnr/repo

rt/rptqnr001.php?qnr_cd=

QNR59005603&web_syst

em_id=1 

5.2.3(2) แบบประเมินโครงการงาน

วันเด็ก  ประจําป 2556  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“เทศกาลวันเด็กไทย หางไกลยา

เสพติด  คิดถึงวัฒธรรมไทยใสใจ

ไอซีที” 

ดูรายละเอียด 

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

hpframework/swu/qnr/rep

ort/rptqnr001.php?qnr_cd

=QNR59005602&web_sy

stem_id=15.2.3 

 

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 

สํานักคอมพิวเตอรไดนําผลการ

ดําเนินงาน  โครงการ การทําตลาด

ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด

นครนายกและการประเมินมา

วิเคราะห เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

มาตรฐานของการใหบริการ ระบบ

และกลไกการใหบริการ คาใชจาย

หรืองบประมาณ รวมถึงระยะเวลาใน

การใหบริการ 

5.2.4.(1) โครงการ การทําตลาด

ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน 

จังหวัดนครนายก 

ดรูายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/MarketOnlin

e_Nakhon_project_2556_

Fianl%2030112012_PR.p

df 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5.2.4(2) ผลการสรุปแบบอุปนัย

การดําเนินงาน ตามวงจรการ

บริหารงานคุณภาพเดมมิง  

ดูรายละเอียด 

  http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/qa/2555/5_2/5.2.4

_1.pdf 

5.2.4(3) มีการกําหนดขั้นตอนการ

ใหบริการการดาํเนินงานผาน 

facebook 

 http://ww.facebook.com/oto

ponline 

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ

ใหบริการทางวิชาการและ

ถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

หนวยงานและเผยแพรสู

สาธารณชน 

สํานักคอมพิวเตอรไดรวบรวมสื่อการ

เรียนรูตางๆ รวมทั้ง จัดทําฐานขอมูล

การบริการวิชาการ และถายทอดและ

เผยแพรความรูสูบุคลากรภายใน 

และสูสาธารณชนผานทางเว็บไซต

ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน 

 

 

5.2.5 (1) มีการเผยแพรผลงานสู

เว็บไซตศูนยบริการวิชาการแก

ชุมชน 

ดูรายละเอียด 

 http://aos.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=2480 

5.2.5 (2) วีดิทัศนพัฒนาการการทํา

ตลาดออนไลนผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก

บนเว็บไซตศูนยไซเบอรศึกษาและ

หนาสมาชิก (Fanpage) ตลาด

ออนไลนนครนายก   
ดูรายละเอียด 
 มีการเผยแพรผลงานสูเว็บไซต

ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน 
1. บานขนมไทยปนทอง

http://youtu.be/oe2TA0aUn-o 
2. ปุยนองเดือน 

http://youtu.be/cGp-
gMOWUjY 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. Fanpage ตลาดออนไลน

นครนายก 

http://www.facebook.com/oto

ponline 

5.2.5 (3) มีการบูรณาการกับ

รายวิชา ทักษะการรูสารสนเทศ 

วิชา มศว 141 

   ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1463 

 เว็บไซตยูทูบ 

http://www.Youtube.com/

user/SWUComputercente

r 

 เว็บไซตศูนยการศึกษา            

ไซเบอร 

http://cec.cc.swu.ac.th/De

fault.aspx?tabid=9215 

 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ี  สมศ.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก  

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม แลวกอใหเกิดโครงการที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน ในลักษณะที่ชุมชนจัดขึ้นหรือดําเนินการขึ้น แลวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

แกชุมชนในดานตาง ๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

ชุมชนหรือองคกรมีผูนําและสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม

ของชุมชนหรือองคกร 

มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชนหรือองคกรมีความเขมแข็ง 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

1. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป 

2. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป 

3. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได 

4. กรณีที่มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินป 2554 กิจกรรมเปนกิจกรรใหม สําหรับเกณฑตอเนื่อง ยั่งยืน  

 และเขมแข็ง ใหใช 1 ปไดโดยอนุโลม
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการสรางระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงาน

ของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอางอิง

จากคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2554 และสํานักคอมพิวเตอรไดมีการวัดผลสําเร็จของ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการประกันคุณภาพตอฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และได

นํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผานมาเผยแพรบนเว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

และใชในการประเมินในปตอไป ซึ่งการประกันคุณภาพนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ภายใน

สํานักคอมพิวเตอร และไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยไดมีตัวแทนของแตละฝาย

เขารวมเปนคณะกรรมการและผูใหขอมูล และไดมีการชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคน

เพื่อใหบุคลากรไดเขาใจถึงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสนับสนุนการการเรียนการสอน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวน

รวมของชุมชนหรือองคกร 

สํานักคอมพิวเตอรไดเขารวมกับ

ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อ

ประชุม หารือรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ พัฒนาชุมจังหวัด

นครนายก กลุมผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก 

เพื่อสํารวจความตองการและวาง

แผนการดําเนินงาน มีการติดตาม

และประเมินผลความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนด  

 

9.1 (1) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการ “การทําตลาดออนไลน
เพื่อผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
นครนายก” 
ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255601_
23277.pdf 

9.1 (2) การสํารวจความตองการ
ของชุมชนในระดับมหาวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt382_255501_
16871.pdf 

9.1 (3) รายงานผลการการลงพื้นที่
เพื่อสรางความรวมมือกับ
หนวยงานเครือขายอยางตอเนื่อง 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/Docs/taladonlline/
2556/project/Report_Tala
dOnline_56_Final.pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

9.1.(4) รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก 
ป 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/Report_Tala

dOnline_56_Final.pdf 

2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํา

กวารอยละ 80 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการ

ตามแนวทางหรือแผนการบูรณา

การที่กําหนด มีรายงานสรุปผล

การดําเนินการที่บรรลุตามตัวบงชี้

ที่กําหนดในแผนการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

9.2 (1) แผนการดําเนินงาน 
โครงการการทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/MarketOnlin

e_Nakhon_project_2556_

Fianl%2030112012_PR.p

df 

9.2 (2) รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก 
ป 2556 

    ดูรายละเอียด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/Report_Tala

dOnline_56_Final.pdf 

9.2 (3) รายงานตัวชี้วัด โครงการ
การทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก  
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/MarketOnlin

e_Nakhon_project_2556_

Fianl%2030112012_PR.p

df 

3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําและ

สมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการ
ตามโครงการโดยจัดอบรมพื้น
ฐานความรูและทักษะดานไอซีทีให
กลุมผูนําผลิตภัณฑชุมชนจังหวัด
นครนายก มีการบันทึกขอมูลหรือ
จัดทําฐานขอมูลการเขารวม
กิจกรรม/โครงการ พรอมทั้งสราง
กลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณและวฒันธรรมของชุมชน
หรือองคกร 

9.3 (1) รายชื่อหนวยงานภาครัฐที่

รวมกันบูรณาการ  

9.3 (2) รายชื่อผูผลิต/

ผูประกอบการ OTOP จังหวัด

นครนายก  

9.3 (3) มีการติดตาม

ผูประกอบการ OTOP จังหวัด

นครนายก  

ดูรายละเอียด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/
2556/project/MarketOnlin
e_Nakhon_project_2556_
Fianl%2030112012_PR.p
df 

   9.3(4)  รูปแบบโครงการการทํา
ตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑ
ชุมชนจังหวัดนครนายก  
ดูรายละเอียด 

  https://www.facebook.com

/otoponline 

9.3 (5) แบบประเมินผลการจัด
โครงการการทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก 
ดูรายละเอียด 

 Filepdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มี

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

 

สํานักคอมพิวเตอรมีการประสานงาน

กับชุมชนหรือองคกร เพื่อติดตาม

ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัต

ลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน

หรือองคกร ตามที่แนวทางที่

หนวยงานใหความรูหรือเสริมสราง

ความเขมแข็งไว 

9.4 (1) โครงการการทําตลาด
ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน
จังหวัดนครนายก  
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/Report_Tala

dOnline_56_Final.pdf 

 https://www.facebook.com

/otoponline 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสราง

คุณคาตอสังคม หรือชุมชน/

องคกรมีความเขมแข็ง มีการ

ติดตามผลการดําเนินงานของ

ผูนําหรือสมาชิกชุมชนหรือ

องคกรที่เกิดประโยชน สราง

คุณคาตอสังคม ชุมชน หรือ

องคกร 

สํานักคอมพิวเตอรไดรวบรวม 

ส่ือการเรียนรูตาง ๆ 

ประสบการณ จากการใหบริการ

ทางวิชาการ รวมทั้งจัดทํา

ฐานขอมูลการบริการวิชาการ 

และถายทอดและเผยแพร

ความรูสูบุคลากรภายใน และสู

สาธารณชนผานทางเว็บไซต 

บทความ หรือวารสารทาง

วิชาการ 

9.5(1) แบบสอบถามผลการ
ติดตามโครงการทําตลาดออนไลน
เพื่อผลิตภัณฑชุมชนจังหวัด
นครนายก ป 2556 
ดูรายละเอียด 

  https://www.facebook.co
m/otoponline 

9.5(2) รายงานผลการดําเนินโครงการ
ทําตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑ
ชุมชนจังหวัดนครนายก ป 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/Docs/taladonlline/
2556/project/Report_Tala
dOnline_56_Final.pdf 

9.5(3) บทความ เรื่อง การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) 
กับการทําตลาดออนไลนนครนายก 
ตอนที่ 2 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port
als/122/Docs/taladonlline/
2556/project/Journal_cyb
ereducation_TaladOnline
_Nakhonyanok_56_22_0
3_56.pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

9.5(4) ประมวลรายวิชาทักษะการรู

สารสนเทศ (กรณศีึกษา : การบูรณา

การ ICT กับการบริการวิชาการแก

ชุมชน)  

ดูรายละเอียด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/

2556/project/SWU141Co

urseSyllabus2_2555_TU_

TH_%E0%B8%89%E0%

B8%9A%E0%B8%B1%

E0%B8%9A%E0%B9%8

0%E0%B8%95%E0%B9

%87%E0%B8%A1%20fi

nal.pdf 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

หลักการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของหนวยงาน ดังนั้น หนวยงานจึงตองมี

ระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกัน

ตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละหนวยงาน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสานพัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

มศว  6.1.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ตัวบงช้ี  มศว 6.1.1  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่นตามจุดเนนของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เขากับภารกิจดานตาง ๆ ใหเหมาะสมเพื่อคงไวถึงความเปนไทย 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ   

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจดานตางๆ  

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจ   

ดานตางๆ ในขอ 2 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 

ภารกิจดานตางๆ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการ

บริหารงานบนพื้นฐาน 9 ยุทธศาสตร  ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปน 1 ใน 9  ยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยใชในการ

ดําเนินงาน   และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนองคประกอบ ตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงได

ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมีนโยบาย

ในการสนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ทั้งยังตองมีการปลูกฝง

และสรางเสริมเยาวชนใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามเพื่อใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป   สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแตป พ.ศ. 

2550 เปนตนมา  โดยมีคณะทํางานจัดทําแผนการดําเนินงาน ติดตามแผนดําเนินงาน และรายงานผลดําเนินงาน ตามรอบ

ปงบประมาณ และสํานักคอมพิวเตอรไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจํานวนหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ซึ่ง

ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

 ทําเว็บเพจรวบรวมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของสํานักคอมพิวเตอร 

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

 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโดยสํานักคอมพิวเตอร เปนประจํา 

o กิจกรรม "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร" 
o กิจกรรม “การรดน้ําขอพรผูใหญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต ประจําป” 

o กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเขาพรรษา” 

 สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

สําหรับในรอบปการศึกษา 2555  สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยสรุปดังนี้ 

1. จัดทําเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอรไดปรับปรุงเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ สํานักคอมพิวเตอร เพื่อเปนแหลง

รวบรวมขอมูล กิจกรรม และเผยแพรใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร และผูสนใจไดรับทราบ 

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

 จัดทํารายงานผลดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ สํานักคอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

        URL : http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1452  

 จัดทําแผนการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 

        URL : http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1096 
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 กิจกรรมในรอบปการศึกษา 2555 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

27 ธันวาคม 2555 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําบุญเลี้ยงพระ ณ สํานักคอมพิวเตอร 

อาคาร 16 หอง 16-406  

ภายใตโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร  

กิจกรรม "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 19 ป" 

ดูประมวลภาพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7947&AlbumI

D=16455-2676  

10 เมษายน 2556 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรม “รดน้ําขอพรผูใหญ เนื่องในโอกาส 

วันสงกรานต ประจําป 2556”  

ณ หองเอนกประสงค (16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูประมวลภาพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9186&AlbumI

D=19356-2670 

 สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

  
วัน เดือน ป กิจกรรม 

17 พฤศจิกายน 2555 ผูบริหารและบุคลากรรวมงาน “ผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2555”   
จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

28 เมษายน 2556 สํานักคอมพิวเตอรเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรเพื่อเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมและวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียศาสตราจารย ม.ล.ปน มาลากุล 
เนื่องในงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูประมวลภาพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9186&AlbumI

D=19356-2687 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดดําเนินการ

เพื่อใหเปนไปตามภารกิจหลัก 

ยุทธศาสตร และการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  และมีนโยบายใน

การสนับสนุนสงเสริมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  ทั้ง

ยังตองมีการปลูกฝงและสราง

เสริมเยาวชนใหมีความรู  ชื่นชม 

หวงแหนและเห็นคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

เพื่อใหคงอยูคูประเทศไทย ตั้งแต

ป 2554 สํานักคอมพิวเตอรได

ปรับเปล่ียนใหมีคณะกรรมการ

บริหารโครงการแตละกิจกรรมที่

จัดขึ้น 

6.1.1(1) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารโครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานัก

คอมพิวเตอร 

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

showdetail.asp?doc_id=11

070&doc_type_cd=16&BO

X_SERIES=11777&SERIES

=1   
6.1.1(2) โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?do
c_id=1413&DOC_TYPE=1
7 

6.1.1(3) ผลดําเนินการโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?do
c_id=1452  

6.1.1(4) งบประมาณเงินรายได 
ประจําป 2554-2555 เพื่อ
สนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1456 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6.1.1 (5) เว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  สํานักคอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?PageContentID=1047

&tabid=4678  

6.1.1(6) โครงการอนุรักษ สืบสาน 

พัฒนา สงเสริมและเผยแพร

เอกลักษณ  ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม 

“รณรงคแตงกายผาไทย” 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th 
http://edocument.swu.ac
.th/showdetail_general.a
sp?doc_id=1130 

6.1.1(7) รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา 
สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณ  
ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม “รณรงค
แตงกายผาไทย” 

 http://edocument.swu.ac.th
/showdetail_general.asp
?doc_id=1466 

2 การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจ
ดานตาง ๆ 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมบูรณาการการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับ
กิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจ
บุคลากร เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
ของหนวยงาน มีสวนรวมในการ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ได
แสดงความเคารพตอศาสนา       
ผูอาวุโสและผูบังคับบัญชา อีกทั้ง
ยังดํารงและสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอนัดีงามของคนไทย 

6.1.2 (1) โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 
กิจกรรม "งานวันสถาปนาสํานัก
คอมพิวเตอร ครบรอบ 19 ป"  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?do
c_id=1414  
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6.1.2 (2) โครงการอนุรักษ สืบสาน 
พัฒนา สงเสริมและเผยแพร 
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม "สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต 2556"  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?do
c_id=1442  

6.1.2 (3) โครงการจัดทําเว็บไซต 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
สํานักคอมพิวเตอร 2555"  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_general.
asp?doc_id=1399  

3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ

บริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดดําเนินการ
เผยแพรกิจกรรม เอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรมอันดีงาม ที่
หนวยงานไดจัดขึ้นผานเว็บไซต
และส่ืออื่นๆ เพื่อเผยแพรองค
ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมสู
ชุมชน และเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนและเปด
โอกาสใหผูสนใจไดเขารวม 

6.1.3 (1) เว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?PageContentID=953&t

abid=4678   
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจ
ดานตาง ๆ ในขอ 2 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดดําเนินการ
ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
แตละกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อ
ดําเนินการจัดกิจกรรม ประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กําหนด และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ 

6.1.4 (1) รายงานผลดําเนินงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
สํานักคอมพิวเตอร  กิจกรรม "งาน
วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 
ครบรอบ 19 ป"  
ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1415 

6.1.4 (2) รายงานผลดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา 
สงเสริมและเผยแพร เอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรมกิจกรรม "สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต 2556"  
ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?do

c_id=1453 

5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ภารกิจดานตางๆ 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการ
นําผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการบูรณาการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ภารกิจดานตางๆ โดยใชหลักการ
ของ PDCA และนําไปปรับปรุง
แผนงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร
ในปถัดไป 

6.1.5 (1) โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?do
c_id=1452  

6.1.5(2) รายงานการประชุม  
ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.th/c
onclusion_file/emt468_2556
01_minute.pdf 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

หนวยงานตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีคณะผูบริหาร สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ

ประจําหนวยงานทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ หนวยงานจะตองบริหารจัดการ

ดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

6. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ พ.ศ. 2552 – 2553 

7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบตัิในการพิจารณาออกใบอนุญาต 

ใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 

9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบงช้ี จํานวน 9 ตัวบงช้ี คือ 

สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 
สมศ. ๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน 
มศว 7.2.1  การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันการเรียนรู 
สกอ. 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
สกอ. 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
มศว 7.5.1  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มศว 7.6.1  ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
มศว 7.6.2   รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 
มศว 7.7.1   ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
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ตัวบงช้ี  สกอ.7.1  ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารทุกระดับ
ของหนวยงาน  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ คณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารทุกระดับ

หนวยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี  มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ

ตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถ

ในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงาน

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือ
หนวยงานกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หนวยงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม   

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย   
7. มีการประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยางเปนรูปธรรม  
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงาน 

     ตามหลักธรรมมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว (หนา 113)  

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

ในดานการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร มีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ

ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

ทําหนาที่กํากับดูแล นโยบาย และการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร มีคณะบริหารสํานักคอมพิวเตอร ประกอบดวย

รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร และผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร รับผิดชอบกํากับดูแล การดําเนินงานตาม

ภารกิจในฝายตาง ๆ และเพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย  

สํานักคอมพิวเตอรจึงกําหนดใหมีเลขานุการสํานักคอมพิวเตอรดูแลรับผิดชอบงานของฝายสํานักงานผูอํานวยการ และมี

บุคลากรปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายเพื่อดูแลรับผิดชอบงานของแตละฝาย ดังแสดงตามแผนภูมิ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3  แผนผังโครงการสรางการบริหารงาน 

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

  

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ท่ีปรึกษาอธิการบดีดาน ICT 

คณะกรรมการบริหารยทธศาสตร 
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

ท่ีปรึกษา/ผูชํานาญการ 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยการศึกษาไซเบอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย
ระบบสารสนเทศ 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย
ปฏิบัติการและบริการ 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอร 
และเครือขาย 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร
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สําหรับในปการศึกษา 2555  สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําและปรับปรุงเว็บเพจเกี่ยวกับสํานักคอมพิวเตอร เพื่อรวบรวมและเผยแพรขอมูลดานการบริหารงาน

สํานักคอมพิวเตอร  (เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  http://cc.swu.ac.th / เมนู “รูจักสํานัก”) ประกอบดวย 

 ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร และแนวทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร 

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ของสํานักคอมพิวเตอร 

 ประวัติความเปนมา สํานักคอมพิวเตอร 

 ทําเนียบผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

 โครงสรางการแบงสวนราชการ 

 โครงสรางการบริหารงานสํานักคอมพิวเตอร และรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอรพรอมอํานาจหนาที่ (Job description) ของคณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย คณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2546 ใหเปนปจจุบัน 

(http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412) 

 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 

 คณะผูบริหาร และบุคลากร 

 วินัยและจรรยาบรรณ 

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

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน

สํานักคอมพิวเตอร เปนประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เปนระยะ และกํากับ

ดูแลหนวยงานไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารหนวยงาน  รวมถึงการจัดใหมีประชุมบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอร เพื่อเปนชองทางในการถายทอดและทําความเขาใจในเชิงบริหารและการดําเนินงานใหแก

บุคลากรไดรับทราบและมีความเขาใจรวมกัน  โดยไดจัดทําแผนการประชุมและสรุปผลการจัดประชุม 

ในรอบปการศึกษา 2555 ดังนี้ 

ประชุม 

ประชุม (ครั้ง) กรรมการ (คน) 

แผน จัดประชุม กรรมการ 
เขาประชุม
เฉล่ีย 

 คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 

12 10 (83.33%) 11 85.58% 

 คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
สํานักคอมพิวเตอร 

12 12 (100.00%) 16 85.39% 

 ประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 12 11 (91.67%) 48 82.16% 

ขอมูล ณ  วันที่  30 เมษายน 2556  



84 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

ในการบริหารการประชุมไดนําระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส มศว (SWU eMeeting) 

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

3. ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอรและคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนดนโยบายและนําสูการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปทุกป  โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนดังกลาว  และ
ผูบริหารไดมีการกํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป ผานที่ประชุม
บุคลากร ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร และประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอร และประชุมคณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร ซึ่งเปนคณะกรรมการที่
กํากับดูแลงานไอซีทีระดับมหาวิทยาลยั ตามลําดับ เปนประจํารายไตรมาส    

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม  ไดแก 

 มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
ทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ไดแก 
o ประชุมบุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร    
o อีเมลสํานกัคอมพิวเตอร : swucc@swu.ac.th 

o อีเมลผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร : sirinoot@swu.ac.th 

o Facebook ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

o Line App ผูอํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร 

o โทรศัพทสายตรงผูอํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร  :  โทร  15070 

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

 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแกผู บร ิหารหรือผู ปฏิบ ัต ิระดับถัดไป   ตั ้งแตระดับรองผู อํานวยการสําน ัก
คอมพิวเตอร ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร หัวหนาฝาย  เปนตน 

 สํานักคอมพิวเตอรจัดใหมีการประกาศผูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ดีเดน ในรอบการ
ประเมิน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลวุัตถุประสงคของหนวยงาน
เต็มตามศักยภาพ ไดแก 

 สงบุคลากรไปอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน 
 จัดประชุมแตละฝาย ประชุมบุคลากร ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
สํานักคอมพิวเตอร เปนสวนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

6. ผูบริหารบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 มีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงาน
การเงินของหนวยงานเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 
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 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของหนวยงานและรายงานการเงินของหนวยงานเสนอตอคณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอรเปนประจํา  

7. สํานักคอมพิวเตอรไดจัดใหมีการประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหาร เพื่อนําไปใชปรับปรุง

การบริหารงานตอไป 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน
ปฏิบัติหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือหนวยงานกําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

1) สํานักคอมพิวเตอรมี
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร ทําหนาที่ กําหนด
นโยบาย และกํากับดูแล การ
บริหารงานสํานักคอมพิวเตอร 
พรอมทั้งไดมีการชี้แจงแนว
ทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร 
รวมถึงกฎ ระเบียบตางๆ ใหทราบ
เปนระยะ 

2) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร เปน
ประจํา อยางตอเนื่อง  เพื่อกําหนด
นโยบาย กํากับดูแลหนวยงานไปสู
ทิศทางที่กําหนดรวมกับผูบริหาร
สํานักคอมพิวเตอร ใหมีความ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
คุณภาพ 

3) สํานักคอมพิวเตอร มีการเปดเผย
ประวัติคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร รายงานการประเมิน
ตนเอง และรายงานตอสาธารณชน 

7.1.1 (1) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

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

7.1.1 (2) รายนามผูบริหารสํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

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

7.1.1 (3) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail.asp?count=
122&doc_id=8134&doc
_type_cd=16&BOX_SER
IES=8857&SERIES=1    

7.1.1 (4) สถิติการประชุมที่
เกี่ยวของประจําปการศึกษา 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?doc_id=1449   
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7.1.1 (5)  เว็บเพจแนะนํา
โครงสรางการบริหาร และ
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร  
ดูรายละเอียด 

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

7.1.1 (6) รายงานการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอร ประจําป
การศึกษา 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?doc_id=1436  

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานและสามารถ

ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวางแผนกล

ยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปน

ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

หนวยงาน 

1) สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป  ทุกป 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอร 

พิจารณารวมกัน  พรอมทั้งไดมีการ

รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจําป เปนราย

ไตรมาส  เพื่อพิจารณาทบทวน

และปรับแผนฯ ใหเหมาะสม 

2) สํานักคอมพิวเตอรจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร   

และประชุมบุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอร เพื่อทําความเขาใจใน

การแผนปฏิบัติงานประจําป และ

ผลการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง 

7.1.2 (1) แนวทางพัฒนาสํานัก
คอมพิวเตอร ป 2552-2556 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?doc_id=708  

7.1.2 (2) แผนปฏิบัติราชการ

สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ดูรายละเอียด  

  http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp?

doc_id=1103   

7.1.2 (3) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2555 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?doc_id=1136&count=

74%20    

7.1.2 (4) รายงานการประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?doc_id=1432&count=

1%20  

7.1.2 (5) เว็บเพจแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=4675 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร

แผนดําเนินงานและผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานไปยัง

บุคลากรในหนวยงาน 

1) สํานักคอมพิวเตอรจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร 

เปนประจําทุกเดือน  

2) สํานักคอมพิวเตอรมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งานประจําป เปนรายไตรมาส เพื่อ 

เพื่อทบทวนเปาหมายและปรับ

แผนการดําเนินงานใหสอดคลอง

7.1.3 (1) รายงานประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2555 

 

 



88 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

กับสภาพการณยิ่งขึ้น  ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?doc_id=1136&count=

74%20    

7.1.3 (2) รายงานการประชุมที่
เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?doc_id=1432&count=

1%20 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

1) ผูบริหารมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง 

เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูล

เพื่อการปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 ประชุมบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร 

 เบอรโทรศัพทผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร             
โทร. 15070 

 อีเมล ผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร 
(sirinoot@swu.ac.th) 

 Facebook ผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร 

7.1.4 (1)  มีชองทางเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
บุคลากร 
ดูรายละเอียด 

 ประชุมบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร 

 เบอรโทรศัพทผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร        
โทร. 15070 

 อีเมล  ผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร 
sirinoot@swu.ac.th 

 Facebook ผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร 

 Line App ผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2) ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรมี
การดําเนินการปรับลดขั้นตอน
กระบวนการบริหารจัดการโดยการ
มอบอํานาจในการตัดสินใจแก
ผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป 
เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

3) สํานักคอมพิวเตอรมีจัดกิจกรรม
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจตอ
บุคลากร 
 ประกาศบุคลากรที่มีการ
ปฏิบัติงานดีเยี่ยม ดีเดน 

 เว็บเพจคณะผูบริหาร 
http://cc.swu.ac.th/Def
ault.aspx?tabid=410  

7.1.4 (2)  เอกสารการมอบหมาย
งาน หรือ TOR 
ดูรายละเอียด 

 FilePDF 
7.1.4 (3)  สํานักคอมพิวเตอร
ประกาศบุคลากรที่มีการ
ปฏิบัติงานดีเยี่ยม ดีเดน ในรอบ
การประเมิน  
ดูรายละเอียด 

 FilePDF 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

1) ผูบริหารมีการถายทอดความรูแก
ผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน 
การสอนงานที่หนางาน (on – the 
– job training)   

2) ผูบริหารมีการสงบุคลากร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

3) สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร และจัด
ประชุมระดับฝายเพื่อติดตามงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

7.1.5 (1)  รายงานการพัฒนา 
บุคลากร สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?doc_id=1180   

7.1.5 (2)  รายงานการพัฒนา 
บุคลากร สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?doc_id=1450    

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยคํานึง ถึง
ประโยชนของหนวยงานและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

1) ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใต
หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน
ประเด็นการปกปองผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่อง
คุณภาพทางวิชาการและเปด
โอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของในการดําเนินงาน 

7.1.5 (1) เอกสารแสดงการ
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?doc_id=1451  
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7. มีประเมินผลการบริหารงานของ

หนวยงานและผูบริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยางเปนรูปธรรม 

สํานักคอมพิวเตอรมีการประเมินผล

การบริหารงานของหนวยงานและ

ผูบริหาร  เพื่อนําไปใชปรับปรุงการ

บริหารงาน  

7.1.7 (1)  รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี

ตอการใชบริการ สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปการศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?doc_id=1418  

7.1.7 (2)  ) รายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใช

ระบบสารสนเทศตอระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปการศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?count=1&doc_id=144

1&DOC_TYPE=19  

7.1.7 (3)  ผลประเมินสมรรถนะ

หลัก และสมรรถนะเชิงบริหาร

จัดการของผูบริหาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.as

p?doc_id=1437 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  ขอ 7  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ี สมศ. 13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จตามแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน  ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

เกณฑการใหคะแนน : 

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

 

หมายเหตุ: ระดับสถาบัน  ผูบริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับหนวยงาน ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการ 
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ตัวบงช้ี มศว 7.2.1  การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง

การเรียนรู  ดังนั้นหนวยงานจึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรูเชนกัน  โดยมีการรวบรวมองคความรู 

ที่มีอยูในหนวยงาน  ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงาน

สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัย

และหนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย 

การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน

อยางนอยครอบคลุมพันธกิจหลัก 1 ดาน  

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 

เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรลุมเปาหมายที่

กําหนด 

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit 

knowledge) 

มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรมีการสรางและการพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการ

ความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล 

หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันสงผลใหสํานักคอมพิวเตอรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการ

บริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การเขาถึงขอมูล 

และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร 

การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน

องคกรใหดียิ่งขึ้น 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการกําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรู

ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงานอยางนอยครอบคลุม

พันธกิจหลัก 1 ดาน  

 

1. การจัดการความรูสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร 

(พ.ศ. 2555-2559) ในดานการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการคนควาวิจัยและการ

เรียนการสอน ดานบริการวิชาการ

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานพัฒนาแนวปฏิบัติที่

ดีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดาน

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู 

3  แผนการดําเนินงานการจัดการ

ความรูสํานักคอมพิวเตอรประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 

4  แผนการดําเนินงานการยอย

จัดการความรูสํานักคอมพิวเตอร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

7.2.1.1(1) แผนยุทธศาสตร สํานัก

คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2555-

2559) 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1400 
7.2.1.1(2) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู พ.ศ. 
2555 - 2556 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail.asp?doc_id=10

825&doc_type_cd=16&B

OX_SERIES=3823&SERIE

S=1 
7.2.1.1(3.1) แผนการดําเนินงาน
การจัดการความรู สํานัก
คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 
กันยายน 2555) 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1108 
7.2.1.1(3.2) แผนการดําเนินงาน
การจัดการความรู สํานัก
คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?d
oc_id=1388 

7.2.1.1(4.1) แผนการดําเนินการ
ยอยการจัดการความรูสํานัก
คอมพิวเตอรประจําป 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?d
oc_id=1109 

7.2.1.1(4.2) แผนการดําเนินการ

ยอยการจัดการความรูสํานัก

คอมพิวเตอรประจําป 2556 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1390 

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่

กําหนดในขอ 1  

 

มีการกําหนดกลุมเปาหมายไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะ 

• แผนพัฒนาบุคลากรและ

การจัดการความรู สํานัก

คอมพิวเตอร ปงบประมาณ 

2555 

7..2.1.2(1)  แผนพัฒนาบุคลากรและ

การจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร 

ปงบประมาณ 2555 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

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

filepdf_c.asp?types=pdf&F

ILE_ID=110&DOC_ID=11

81&count=263&path=gen

eral&GDOC_ASSIGN=590

0 

3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง                  

(tacit knowledge) เพื่อคนหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรูที่กําหนดในขอ 1 และ

เผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนด 

 

1. หนวยงานเชิญบุคลากรภายใน

หรือภายนอกมาถายทอดความรู 

เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมผานเวทีตางๆ 

เชน  

1.1 โครงการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

ดานไอซีที ครั้งที่ 12 

1.2 โครงการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

ดานไอซทีี ครั้งที่ 13 

1.3 โครงการการตลาดออนไลน
เพื่อผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก 

1.4 โครงการระบบการศึกษา
ไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ประจําป

การศึกษา 2555 

1.5 วิทยากรถายทอดความรู 
“Cloud Computing in 

University” (WUNCA 

26th) 

 

7.2.1.3(1.1) โครงการบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

ดานไอซีที ครั้งที่ 12 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d

oc_id=1344 

7.2.1.3(1.2) โครงการบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

ดานไอซีที ครั้งที่ 13 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1408 

7.2.1.3(1.3) การทําตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/2

556/project/MarketOnline_

Nakhon_project_2556_Fia

nl%2030112012_PR.pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1.6 วิทยากรบรรยายการ

จัดการความรู คณะทันต

แพทยศาสตร 

1.7 วิทยากรบรรยายการ
จัดการความรู คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.3(1.4) โครงการระบบ

การศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัย    

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป

การศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1297 

7.2.1.3(1.5) วิทยากรถายทอด

ความรู “Cloud Computing in 

University” (WUNCA 26th) 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals/1

6/KM/2556/WUNCA26_Sc

hedule_18-01-2556.pdf 

7.2.1.3(1.6) วิทยากรบรรยายการ

จัดการความรู คณะทันต

แพทยศาสตร 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals/1

6/KM/2556/Dent-เชิญ

วิทยากร.pdf 

7.2.1.3(1.7) วิทยากรบรรยายการ

จัดการความรู คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals/1

6/KM/2556/IT%20Talk%20

2556/KM_Eng.pdf 
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2. หนวยงานสงเสริมใหเกิด

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู

ภายในหนวยงาน โดยการจัดสรร

ทรัพยากรอยางเหมาะสม มีรายงาน

สรุปผลการประเมินโครงการแตละ

โครงการ และภาพรวมตามแผนการ

จัดการความรู รายงานโครงการ IT 

Talk กิจกรรมการแบงปน

และแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม

แนวปฏิบัติที่ดี (Best 

practice) 

2.2 มุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดการความรูประสานมิตร

และองครักษ 

2.3 รายงานโครงการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาสมร

รณนะดานไอซีที ครั้งที่ 12 

2.4 รายงานการพัฒนาบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอรประจําป

งบประมาณ 2555  (ระหวาง

เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือน

กันยายน 2555) 

2.5 รายงานการพัฒนาบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอรประจําป

งบประมาณ 2556  (ระหวาง

เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน

กันยายน 2556) 

2.6 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการการตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก 

7.2.1.3(2.1) รายงานโครงการ IT 

Talk กิจกรรมการแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนวปฏิบัติที่

ดี (Best practice) 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1410 

7.2.1.3(2.2) มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู

การจัดการความรูประสานมิตรและ

องครักษ 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?tabid=7030 

7.2.1.3(2.3) รายงานโครงการ

บริการวิชาการเพื่อการพัฒนา   

สมรรถนะดานไอซีที ครั้งที่ 12 

ดูรายละเอียด 

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

filepdf_c.asp?types=pdf&F

ILE_ID=289&DOC_ID=13

44&count=77&path=gene

ral&GDOC_ASSIGN=5900 

7.2.1.3(2.4) รายงานการพัฒนา

บุคลากร สํานักคอมพิวเตอร

ประจําปงบประมาณ 2555  

(ระหวางเดือนตุลาคม 2554 ถึง

เดือนกันยายน 2555) 

ดูรายละเอียด 

 http://ccoffice.swu.ac.th/cc

document/personnel/semi
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2.7 รายงานโครงการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาสมร

รณนะดานไอซีที ครั้งที่ 13 

2.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการระบบการศึกษา

ไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ กิจกรรมที่ 1

ประจําปการศึกษา 2555 

nar/2555/employee_devel

opment_2555.htm 

7.2.1.3(2.5) รายงานการพัฒนา

บุคลากร สํานักคอมพิวเตอร

ประจําปงบประมาณ 2556  

(ระหวางเดือนตุลาคม 2555 ถึง

เดือนกันยายน 2556) 

ดูรายละเอียด 

 http://ccoffice.swu.ac.th/cc

document/personnel/semi

nar/2556/employee_devel

opment_2556.htm 

7.2.1.3(2.6) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการการตลาด

ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก 

ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/2

556/project/Report_TaladO

nline_56_22_03_56.pdf 

7.2.1.3(2.7) รายงานโครงการ

บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมร

รณนะดานไอซีที ครั้งที่ 13 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1409 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7.2.1.3(2.8) รายงานผลการ

ดําเนินงาน โครงการระบบ

การศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรมที่ 1

ประจําปการศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1393 

4 มีการรวบรวมความรูตาม

ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี

มาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน

ระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร (explicit 

knowledge) 

 

1. ผูรับผิดชอบในการวิเคราะห 

สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัว

บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อยางเปนระบบ หมวดหมู และ

สามารถเขาถึงไดงาย  

1.1 จัดทําเว็บไซทการจัดการ
ความรู สํานักคอมพิวเตอร 

1.2 เว็บเพจการจัดการความรู 
สํานักคอมพิวเตอร 

1.3 เว็บไซทแนวปฏิบัติที่ดีการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

2. มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ และเผยแพรความรู 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2.1 จัดทําเว็บไซทการจัดการ
ความรู สํานักคอมพิวเตอร 

2.2 เว็บไซทแหลงรวมความรู 
สํานักคอมพิวเตอรดวย

เครื่องมือวิกิ 

7.2.1.4(1.1) จัดทําเว็บไซตการ

จัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://chilchil.swu.ac.th 

7.2.1.4(1.2) เว็บเพจการจัดการ

ความรู สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?PageContentID=104

5&tabid=4068 

7.2.1.4(1.3) เว็บไซตแนวปฏิบัติที่ดี

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

ดูรายละเอียด 

 http://secure.swu.ac.th 

7.2.1.4(2.1) จัดทําเว็บไซตการ

จัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?PageContentID=104

5&tabid=4068 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2.3 เว็บไซทแนวปฏิบัติที่ดีการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

2.4 การทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชน 

2.5 เว็บไซทระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  

3. ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือส่ือ

ส่ิงพิมพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของ

ความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม

ดังกลาว 

3.1 การจัดการความรู สํานัก
คอมพิวเตอร 

3.2 แหลงรวมความรู สํานัก
คอมพิวเตอรดวยเครื่องมือ

วิกิ 

3.3 ศูนยการศึกษาไซเบอร 
สํานักคอมพิวเตอร 

3.4 การทําตลาดออนไลน 
3.5 คิดดีที่ มศว 

3.6 ประหยัดพลังงาน 

3.7 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหา
และติดตั้งอุปกรณ

ไวเลสแลน 

3.8 แนวปฏิบัติการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศมหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

7.2.1.4(2.2) เว็บไซทแหลงรวม

ความรู สํานักคอมพิวเตอรดวย

เครื่องมือวิกิ 

ดูรายละเอียด 

 http://chilchil.swu.ac.th 

7.2.1.4(2.3) เว็บไซตแนวปฏิบัติที่ดี

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

ดูรายละเอียด 

 http://secure.swu.ac.th 

7.2.1.4(2.4) การทําตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชน 

ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=8293 

7.2.1.4(2.5) เว็บไซตระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h 

7.2.1.4(3.1) เว็บเพจการจัดการ

ความรู สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?PageContentID=1045

&tabid=4068 

7.2.1.4(3.2) เว็บไซตแหลงรวม

ความรู สํานักคอมพิวเตอรดวย

เครื่องมือวิกิ 

ดูรายละเอียด 

 http://chilchil.swu.ac.th 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7.2.1.4(3.3) ศูนยการศึกษา        
ไซเบอร สํานักคอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/  
7.2.1.4(3.4) การทําตลาดออนไลน 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Def
ault.aspx?tabid=6395 

7.2.1.4(3.5) คิดดีที่ มศว 
ดูรายละเอียด 

 http://kids-
d.swu.ac.th/dspace/  

7.2.1.4(3.6) ประหยัดพลังงาน 
ดูรายละเอียด 

 http://kids-
d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1206/browse
-date  

7.2.1.4(3.7) แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดหาและติดตั้งอุปกรณไวเลสแลน 
ดูรายละเอียด 

 http://wise.swu.ac.th/LinkCli

ck.aspx?fileticket=8XP2YJf

uJNU%3d&tabid=9043 

7.2.1.4(3.8) แนวปฏิบัติการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของ

สารสนเทศมหาวิทยาลัย            

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=9230&ctl=

Login&returnurl=%2fDefau

lt.aspx%3ftabid%3d9230 



102 

 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5 มีการนําความรูที่ไดจากการ

จัดการความรูในปการศึกษา

ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา 

ที่เปน ลายลักษณอักษร (explicit 

knowledge) และจากความรู ทักษะ

ของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge)  ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี

มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

1. ผูรับผิดชอบมีการวิเคราะหความรู
จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ 
นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท
ของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย 

1.1 โครงการ IT Talk กิจกรรม
การแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best practice) 

1.2 แนวปฏิบัติการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

1.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหา
และติดตั้งอุปกรณ
ไวเลสแลน 

2. ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับ
ใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตาม
วัดผลตามประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

2.1 วิทยากรบรรยายการ
จัดการความรู คณะทนัต

แพทยศาสตร 

2.2 วิทยากรบรรยายการ
จัดการความรู คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

2.3 รายงานโครงการ IT Talk 

กิจกรรมการแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนว

ปฏิบัติที่ดี (Best practice) 

 

7.2.1.5(1.1) โครงการ IT Talk 

กิจกรรมการแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนวปฏิบัติที่

ดี (Best practice) 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1403 

7.2.1.5(1.2) แนวปฏิบัติการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของ

สารสนเทศมหาวิทยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=9007 

7.2.1.5(1.3) แนวปฏิบัติที่ดีในการ

จัดหาและติดตั้งอุปกรณไวเลสแลน 

ดูรายละเอียด 

 http://wise.swu.ac.th/LinkCli

ck.aspx?fileticket=8XP2YJf

uJNU%3d&tabid=9043 

7.2.1.5(2.1) วิทยากรบรรยายการ

จัดการความรูคณะแพทยศาสตร 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals/1

6/KM/2556/Dent-เชิญ

วิทยากร.pdf 
7.2.1.5(2.2) วิทยากรบรรยายการ
จัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2.4 สรุปขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะการจัดทํา

นโยบายและแนวปฏิบัติ 

การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
จากภายในและภายนอกดานการ
จัดการความรู มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
ความรูของหนวยงาน 

3.1 รายงานโครงการ IT Talk 
กิจกรรมการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best practice) 

3.2 รายงานโครงการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนา
สมรรณนะดานไอซีที ครั้งที่ 
12 

3.3 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการการตลาด
ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑ
ชมุชนนครนายก 

4. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
ตามเปาประสงคที่กําหนดไวใน
ประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ
หนวยงาน  

4.1 รายงานประจําปสํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูรายละเอียด 
 http://cc.swu.ac.th/Portals/1

6/KM/2556/IT%20Talk%20
2556/KM_Eng.pdf 

7.2.1.5(2.3) รายงานโครงการ IT 

Talk กิจกรรมการแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนวปฏิบัติที่

ดี (Best practice) 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1410 

7.2.1.5(2.4) สรุปขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะการจัดทํานโยบาย

และแนวปฏิบัติ การรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูรายละเอียด 

 http://secure.swu.ac.th/Link

Click.aspx?fileticket=HuwJ

zSpUTTk%3d&tabid=923

4 

7.2.1.5(3.1) รายงานโครงการ IT 

Talk กิจกรรมการแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนวปฏิบัติที่

ดี (Best practice) 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1410 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7.2.1.5(3.2) รายงานโครงการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมร
รณนะดานไอซีที ครั้งที่ 12 
ดูรายละเอียด 

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

filepdf_c.asp?types=pdf&F

ILE_ID=289&DOC_ID=13

44&count=77&path=gene

ral&GDOC_ASSIGN=5900 

7.2.1.5(3.3) รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการการตลาด
ออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน
นครนายก 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Port

als/122/Docs/taladonlline/2

556/project/Report_TaladO

nline_56_22_03_56.pdf 

7.2.1.5(4.1) รายงานประจําป

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?d

oc_id=1435  

 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ี สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ

การวางแผนในระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

สถาบัน ทั้งนี้ ระดับดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการสนับสนุนใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน 

และบริการอุปกรณตางๆ  โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให

สํานักคอมพิวเตอรเปนผูดูแลตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) โดยสํานักคอมพิวเตอร

เปนผูดูแล จัดเก็บขอมูล และรายงานขอมูล 

เพื่อใหการใหบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสอดรับกับความตองการ

ของผูใชงาน สํานักคอมพิวเตอรจึงไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบผานระบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส 

(http://esurvey.swu.ac.th) เปนประจําทุกปการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาวมาประกอบ 

ในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตอไป  

นอกจากนี้ สํานักคอมพิวเตอรยังมีหนาที่ในการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว โดยมีระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บขอมูลดาน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตอยางเปนระบบ 

และมีการบํารุงรักษาขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยอยูเสมอ สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาที่ตองการ 

รวมถึงมีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของขอมูล ที่มีประสิทธิภาพ 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ 

(InformationSystem Plan) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได

แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซ

เบอร (1)เพื่อทําหนาที่กํากับดูแล

การดําเนินงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ให

เปนไปตามแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2555-2559 (2) และใหสอด

รับกับแผนยุทธศาสตร 15 ป มศว 

ทั้งนี้ยังมีสํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปน

หนวยงานหลักในการวางแผนและ

7.3.1(1) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศกึษา   

ไซเบอร 

ดูรายละเอียด 

 http://cio.swu.ac.th/Default.asp

x?tabid=6194 

7.3.1(2) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ 2555_2559 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?doc_id

=1055 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการ

บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สนับสนุนการใหบริการระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

หองปฏิบัติการสําหรับการเรียน

การสอน และบริการอุปกรณตาง ๆ 

โดยมีการจัดทําแผนยุทธศษสตร

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2555 - 

2559) (3) และจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย (4)(5)(6)(7)(8) เปน

ประจําทุกปผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพวิเตอร,

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ

บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ

การศึกษาไซเบอร 

7.3.1(3) แผนยุทธศาสตรสํานัก

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?doc_id

=1400 

7.3.1(4) แผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2555 

(ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555) 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?doc_id

=1103  

7.3.1(5) การดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนบัสนุน

ภารกิจของมหาวทิยาลัย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?doc_id

=1136&count=74%20 

7.3.1(6) ผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร

เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?doc_id

=1433 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7.3.1(7) แผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2556 

(ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?doc_id

=1358 

7.3.1(8)  รายงานประชุมที่เกี่ยวของ 

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2556 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?doc_id

=1432 

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย

อยางนอยตองครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริหารจัดการ และการเงิน 

และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของตาม

ภาระกิจในแตละดาน  อาทิ     

กองบริการการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย กองการเจาหนาที่    

กองคลัง เปนผูมีสวนรวมในการ

วิเคราะหออกแบบระบบให

สอดคลองและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการใชงาน 

เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการ

ปฏิบัติงานและครอบคลุมพันธ

กิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้ง

ดานการจัดการเรียนการสอน (1) 

การวิจัย (2) การเงิน (3)         

7.3.2(1)  ระบบสารสนเทศดานการ

จัดการเรียนการสอน  

ดูรายละเอียด 

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

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

7.3.2(2)  ระบบสารสนเทศดานการ

วิจัย  

ดูรายละเอียด  

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

7.3.2(3)  ระบบสารสนเทศดาน

การเงิน 

ดูรายละเอียด 

 http://payment.swu.ac.th  

 http://huris.swu.ac.th 

7.3.2(4) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

การบริหารและการตัดสินใจ 

(4)การบริหารจัดการดานอื่น ๆ 

(5) ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวสามารถ

นํามาใชในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา และ

การตัดสินใจได 

ตัดสินใจ 

 http://infoservice.swu.ac.th   

7.3.2(5)  ระบบสารสนเทศดานการ

บริหารจัดการ ดานอื่น ๆ 

 http://admission.swu.ac.th  

 http://istart.swu.ac.th 

 http://dorm.swu.ac.th 

 http://supreme.swu.ac.th  

 http://emeeting.swu.ac.th 

 http://infoservice.swu.ac.th  

 http://huris.swu.ac.th  

 http://project.swu.ac.th 

 http://train.swu.ac.th 

 http://esurvey.swu.ac.th 

 http://roombook.swu.ac.th 

3 มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชระบบสารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดทํา

แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชระบบสารสนเทศ โดย 

ไดจัดทํา แบบสํารวจความ 

พึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป

การศึกษา 2555 (1) ผานเว็บไซต

ระบบ  e-Surevey system (2) 

โดยมีการกําหนดระยะเวลาของ

การประเมินในชวง ระหวางวันที่ 

30/01/2556 - 20/03/2556และได

มีการจัดทําสรุปผลการประเมิน 

(3) รายงานใหที่ประชุมผูบริหาร

ทราบ (4) (5) 

7.3.3(1) แบบสํารวจความพงึพอใจที่มี

ตอระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย          

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 

2555 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?count

=3&doc_id=1440&DOC_TY

PE=19 

7.3.3(2) เว็บไซตระบบ Esurvery 

ดูรายละเอียด 

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

amework/swu/qnr/ 

7.3.3(3) รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใชระบบสารสนเทศตอระบบ
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สารสนเทศมหาวทิยาลัย                         

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 

2555 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?count

=1&doc_id=1441&DOC_TY

PE=19 

7.3.3(4) รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารและติดตามงาน    

สํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 3_2556 วันที่ 

20 กุมภาพันธ 2556 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?count

=0&doc_id=1443&DOC_TY

PE=19 

7.3.3(5) รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร 

ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?count

=0&doc_id=1444&DOC_TY

PE=19 

4 มีการนําผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแบบ

สํารวจความพึงพอใจที่มีตอ

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป

การศึกษา 2555 ซึ่งผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใช

7.3(4.1) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศตอระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปการศึกษา 2555 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ระบบสารสนเทศ(4.1)  ไดมีการ

นําเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 

28 กุมภาพันธ 2556 (2)และไดมี

การนําผลการประเมินความพึง

พอใจมาใชประกอบในการจัดทํา

แผนการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ (3) 

ปจจุบันสํานักคอมพิวเตอรมี

การจัดทํา (ราง)นโยบายความ

ม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเปนแนว

ทางการใชสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยดวย (4.3) 

 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?count

=1&doc_id=1441&DOC_TY

PE=19 

7.3(4.2) รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร 

ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?count

=0&doc_id=1444&DOC_TY

PE=19 

7.3.4(3)โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ

การระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?count

=0&doc_id=1445&DOC_TY

PE=17 

7.3.4(4) (ราง)นโยบายความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ

แนวปฏิบัติที่ดี 

ดูรายละเอียด 

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

5 มีการสงขอมูลผานระบบ

เครือขายของหนวยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวของตามที่

กําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการสงขอมูลผาน

ระบบเครือขายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

7.3.5(1) มหาวิทยาลัยจัดสงขอมูลผาน

ระบบเครอืขายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

การอุดมศึกษากําหนด ไดแก  

การจัดสงฐานขอมูลนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จ

การศึกษา และขอมูลภาวะการมี

งานทําของนิสิต (1)(2)(3) 

กําหนด ไดแก  

การจัดสงฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา และขอมูล

ภาวะการมีงานทาํของนิสิต ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

ดูรายละเอียด 

 http://www.data3.mua.go.th/d

ataS/ 

7.3.5(2) ผลการดําเนินการจัดสงขอมูล

ผานระบบเครือขายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?count

=0&doc_id=1448&DOC_TY

PE=19 

7.3.5(3) บันทึกการสงขอมูลใหกับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดูรายละเอียด 

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

owdetail_general.asp?count

=0&doc_id=1447&DOC_TY

PE=19 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ี สกอ. 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

เพื่อใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงาน
ที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณ
ปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหารวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน 
เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน 
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงานจากตัวอยางตอไปนี้  

 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของหนวยงาน 
 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหาหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร 
 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2  
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงานไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการสรางระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงาน

ของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอางอิง

จากคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554 และสํานักคอมพิวเตอรไดมีการวัดผลสําเร็จของ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการประกันคุณภาพตอฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และได

นํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผานมาเผยแพรบนเว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงและใชในการประเมินในปตอไป ซึ่งการประกันคุณภาพนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ

ภายในสํานักคอมพิวเตอร และไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยไดมีตัวแทนของ

แตละฝายเขารวมเปนคณะกรรมการและผูใหขอมูล และไดมีการชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก

บุคลากรทุกคนเพื่อใหบุคลากรไดเขาใจถึงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสนับสนุน

การการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก

ของหนวยงานรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

คุณภาพและคณะกรรมการสงเสริม

การควบคุมภายใน  สํานัก

คอมพิวเตอร  ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและ

ผูรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของ

สํานักคอมพิวเตอร  โดยไดมีการระบุ

รายละเอียดการทํางานของ

คณะกรรมการ  มีการกําหนดรอบ

การประชุมอยางสม่ําเสมอ 

7.4.1 (1) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
สํานักคอมพิวเตอร เลขที่ 
077/2554 วันที่  28 ธันวาคม 
2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
filepdf_c.asp?doc_id=113
93&count=&Offi=Officiald
om&file_id=1037&doc_ty
pe=16&types=pdf&free=f
ree 

7.4.1 (2) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการควบคุม
ภายในสํานักคอมพิวเตอร เลขที่ 
022/2553 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ 
2553 
ดูรายละเอียด 

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

showdetail.asp?doc_id=3

949&doc_type_cd=16&B

OX_SERIES=3822&SERI

ES=1  
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7.4.1(3) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  สํานักคอมพิวเตอร เลขที่ 

014/2555 ลงวันที่  5  มีนาคม  

2555 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail.asp?count=13

&doc_id=11285&doc_typ

e_cd=16&BOX_SERIES=

11985&SERIES=1  

7.4.1 (4) แผนการดําเนินงานการ

ควบคุมภายใน สํานักคอมพิวเตอร  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?PageContentID=986

&tabid=3894 

7.4.1 (5) แผนการดําเนินการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สํานักคอมพิวเตอร  ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?PageContentID=104

9&tabid=3894 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2 มีการวิเคราะหและระบุความ
เส่ียง และปจจัยที่กอใหเกิดความ
เส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของหนวยงาน   

 

ในป 2555 สํานักคอมพิวเตอรได

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผล

กระทบหรือสรางความเสียหายหรือ

ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ

บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  

และจัดลําดับความสําคัญของ

ปจจัยเสี่ยง  5  ดาน ดังนี้ 

1) ดานการเงินและงบประมาณ 

2) ดานกลยุทธ 
3) ดานนโยบาย 

4) ดานการปฏิบัติงาน 

5) ดานปจจัยภายนอก 

ในป 2556  ไดมีการวิเคระหปจจัย

เส่ียง 5 ดาน ดังนี้ 

1) ดานทรัพยากร 

2) ดานการปฎิบัติการ 

3) ดานยุทธศาสตรหรือแลยุทธ 

4) ดานโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 

5) ดานเหตุการณภายนอก 

ดานนโยบาย 

6) ดานการปฏิบัติงาน 

7) ดานปจจัยภายนอก 

 

7.4.2 (1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมการควบคุม

ภายใน  สํานักคอมพิวเตอร  ครั้งที่ 

2/2555  วันที่ 5 มีนาคม 2555 

ดูรายละเอียด 

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

conclusion_file/emt215_2

55502_minute.pdf 

7.4.2(2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน สํานัก

คอมพิวเตอร  ครั้งที่ 1/2555 วันที่  

23  พฤศจิกายน  2555 

ดูรายละเอียด 

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

onclusion_file/emt499_25

5501_minute.pdf 

7.4.2(3) รายงานการดําเนินงาน

ดานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน         

ณ วันที่ 30 กันยายน  2555 

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

/filepdf_c.asp?types=pdf&
FILE_ID=111&DOC_ID=14
69&count=1&path=genera
l&GDOC_ASSIGN=5900 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3 มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและ

จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2   

สํานักคอมพิวเตอรไดประเมิน

โอกาสและผลกระทบของความ

เส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยง จาก

เหตุการณที่เกิดขึ้นหรือความนาจะ

เปนในอนาคต  โดยคาดการณจาก

ขอมูลในอดีตและสภาพแวดลอมที่

เกี่ยวของ 

7.4.3 (1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมการควบคุม

ภายใน  ครั้งที่  1/2555 วันที่  11 

มกราคม 2555  พิจารณาทบทวน

ตามรายงานแผนการบริหารความ

เส่ียง   ปงบประมาณ พ.ศ. 2555   

ดูรายละเอียด 

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

conclusion_file/emt215_2

55501_minute.pdf 

7.4.3 (2) รายงานแผนการบริหาร

ความเสี่ยง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ดูรายละเอียด. 

 http://cc.swu.ac.th/Default

.aspx?PageContentID=9

86&tabid=3894 

7.4.3(3) รายงานแผนการบริหารความ

เส่ียงป งบประมาณ พ.ศ.2556 

ดูรายละเอียด. 

 http://cc.swu.ac.th/Def

ault.aspx?PageConten

tID=1049&tabid=3894  

4  มีการจัดทําแผนบริหาร           

ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 

และดําเนินการตามแผน   

 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง  

ปงบประมาณ  2554  และ

ปงบประมาณ 2555 

7.4.4(1) รายงานแผนการบริหาร

ความเสี่ยง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default

.aspx?PageContentID=9

86&tabid=3894 

7.4.4(2) รายงานแผนการบริหาร

ความเสี่ยง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?PageContentID=104

9&tabid=3894 

7.4.4(3) ขั้นตอนการสํารองขอมูล 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 

7.4.4(4) ขั้นตอนการแกปญหากรณี

ไฟฟาดับ 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 

7.4.4(5) ระบบรักษาความปลอดภยั 

(firewall) 

ดูรายละเอียด 

 File PDF  

7.4.4(6)  ขั้นตอนการ Backup ลง 

Storage 

ดูรายละเอียด 

 File PDF  

7.4.4(7) ขั้นตอนการนําครุภัณฑ

ออกนอกอาคาร 

ดูรายละเอียด 

 File PDF  

7.4.4(8) ระบบตรวจสอบสถานะและ

แจงเตือนระบบเครือขายบัวศร ี

ดูรายละเอียด 

 File PDF  

5 มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และ
รายงานตอคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ  และ
คณะกรรมการสงเสริมการควบคุม
ภายใน  สํานักคอมพิวเตอร ไดประชุม
เพื่อติดตามความกาวหนาผลการ

7.4.5(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร ครั้งที่ 3/2555 วันที่  
27 กุมภาพันธ 2555 วาระที่ 4.1.2 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดําเนินงาน  และรายงานผลการ
ดําเนินงานประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน  ปญหา อุปสรรค  
แนวทางการแกไข  พรอมขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง โดยจัดทําเปน
เอกสารรายงานตามแบบ ปย. 2 ตอ
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารหนวยงาน  

แผนการดําเนินการจัดทํารายงาน
การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?c
ount=0&doc_id=1461&D
OC_TYPE=19    

7.4.5(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร ครั้งที่ 5/2555 วันที่  29 
มีนาคม 2555 วาระที่ 4.2.2  การ
ดําเนินงานระบบบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?c
ount=0&doc_id=1461&D
OC_TYPE=19 

7.4.5(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร ครั้งที่ 9/2555 วันที่  22 
มิถุนายน 2555 วาระที่ 1.4 รายงาน
แผนการบริหารความเสี่ยง สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 
2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?c
ount=0&doc_id=1461&D
OC_TYPE=19  
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6 มีการนําผลการประเมิน และ

ขอเสนอแนะจากคณะ

กรรมการบริหารหนวยงานไปใช

ในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

จากผลการดําเนินงานเรื่องความ

เส่ียงในป 2555  ไดนําผลการ

ประเมินมาประกอบการพิจารณา

ระดับความเสี่ยงหลังจากจัดการ

ความเสี่ยงและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงจากคณะกรรมการบริหาร

หนวยงาน  รวมทั้งความเสี่ยงใน

ดานอื่น ๆ  มาพิจารณาเพิ่มเติม  ใน

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน

ป 2556   

7.4.6(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 

8/2555 วาระที่ 4.3 รายงาน

ประเมนิความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในสํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?c

ount=0&doc_id=1462&D

OC_TYPE=19 

 

 
 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  ขอ 6  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ี มศว 7.5.1  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติ

หนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ

ของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และ

หาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ

และสรางบรรยากาศที่ดีของสถานที่ทํางานดวยกิจกรรม 5ส 

4. มีระบบการติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจที่สนับสนุนทางดานวิชาการใหกับ

หนวยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจดังกลาวนั้นเกี่ยวของเปน

อยางมากกับเทคโนโลยีทางดานตาง ๆ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะใหทํา

ใหภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรที่เขาทําหนาที่ในสํานักคอมพิวเตอร

จึงจําเปนจะตองมีความรู ความสามารถที่จะสามารถไดรับการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติม เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ และสามารถประยุกตมาใชในงานของสํานักคอมพิวเตอรไดอยางดี ประกอบกับนโยบายหรือ
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ult.aspx?tabid=4

ประชุม ดูงา

3

62

10

ารสงบุคลากรเข
ประจําปการศึก

ลยุทธทางดานก

หนาที่กํากับ ดูแ

คลากรสํานักคอ

อมพิวเตอร แตล

สดิการสงเสริม

อมทั้งมีการนําค

การไว ดังนี้ 

งรวบรวมขอมูล

56 

พิวเตอร ประจํา

ฟงบรรยาย) บุค

ม พัฒนาบุคลา

4674 

าน
บรรยาย

2 0

15
0

ารวมการพัฒนา
ษา 2555

จํ

จํ

การพัฒนา

แล ติดตาม

อมพิวเตอร 

ละประจําป 

มการสราง

ความรูที่ได

ล กิจกรรม 

าป

คลากร

ากร อยาง

า

จาํนวน (ครั้ง)

จาํนวน (คน)
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 สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และสัมมนาประจําป 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

3 - 7 กรกฎาคม  2555 ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรไดไปศึกษาดูงานใน

ตางประเทศ 

10 สิงหาคม 2555 โครงการจัดการความรูดานคลาวดคอมพิวติ้งในมหาวิทยาลัย 

(Cloud Computing in University) 

15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 

30 กันยายน 2555 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานภาษา 

 ของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร สูประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

19-22 ธันวาคม 2555 สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสรางองค

ความรูจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูทางดาน ICT"  

สรุปผลการดําเนินตามตัวบงชี้ 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการวิเคราะห
แผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลควรครอบคลุมขอมูลที่ สําคัญ 
ดังตอไปนี้  

1. ขอมูลอัตรากําลังบุคลากรใน
ปจจุบัน และที่ตองการในอนาคตอยาง
นอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผน
ความตองการดานบุคลากรของหนวยงาน  

2. มีการสํารวจความตองการใน
การอบรม (training needs) ของ
บุคลากร เปนประจําทุกป เพื่อใหไดรับ
การฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดให
บุคลากรจะตองไดรับการอบรมอยางนอย
ปละครั้ง ทุกคน 

3. มีการนําผลการปฏิบัติงานและ
ผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ของสายงาน ในรอบปที่ผานมา เพื่อใช
ในการมอบหมายงาน และใชเพื่อ
พิจารณาคาตอบแทน (เงินสาขาขาด
แคลน และเงินเพิ่มพิเศษ)  

7.5.1.1 (1) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?do

c_id=11115&doc_type

_cd=16&BOX_SERIES

=3816&SERIES=1 

 FilePDF 

7.5.1.1 (2) ขอมูลอัตรากําลัง
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรใน
ปจจุบัน 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=413 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการจัดทําเว็บเพจการพัฒนา
บุคลากร สํานักคอมพิวเตอร เพื่อเปน
แหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูล
ขาวสาร ใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร
ไดรับทราบ
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?ta
bid=4674  

7.5.1.1 (3) ขอมูลความตองการ
อัตรากําลัง 4 ป 

ดูรายละเอียด 
 FilePDF 

7.5.1.1 (4) รายงานการสํารวจ

ความตองการพัฒนาบุคลากร 

สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1458 

7.5.1.1 (5) แผนพัฒนาบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอร ระยะ 4 ป 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp

?doc_id=1158 

7.5.1.1 (6) แผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู สํานัก
คอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp

?doc_id=1455 

7.5.1.1 (7) ขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 
ดูรายละเอียด 

 FilePDF 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7.5.1.1 (8) เอกสารการ
มอบหมายงานของบุคลากร 
ดูรายละเอียด 

 http://ccoffice.swu.ac.th/cc
document/personnel/assi
gnment\2556\01\assignm
ent2556_1.htm 

 FilePDF 

2 มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด 

1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
อยางเปนระบบ โปรงใสและ
กําหนดแนวปฏิบัติเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อใหไดบุคลากรคุณภาพ
ภายใตเวลาที่กําหนดและเปนไป
ตามกรอบอัตรากําลังที่หนวยงาน
วางแผนไว  

2. มีการวิเคราะหงาน (job analysis) 
โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะ
งาน (job description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job 
specification) รวมทั้งสมรรถนะที่
สําคัญตอการปฏิบัติงาน 
(competencies) เพื่อใชในการ
การฝกอบรมวิธีการทํางานและ
ทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงาน
เขาใจในงาน 

3. มีการประเมินผลการปฏิบัติ (job 
evaluation) ที่เปนรูปแบบชัดเจนมี
การกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงงาน (career Path) ของ
บุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณ
การเขา – ออกของบุคลากรแตละ
กลุมและพิจารณาหาแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

 
 

7.5.1.2 (1) ขั้นตอนรับสมัคร
คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเขา
ทํางาน 
ดูรายละเอียด 

 FilePDF 

7.5.1.2 (2) มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และภาระงาน(term of 
reference) ของบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://ccoffice.swu.ac.th/cc
document/personnel/term 
of reference\term of 
reference.htm 

 FilePDF 

7.5.1.2 (3) ขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 FilePDF 

7.5.1.2 (4) เอกสารความกาวหนา
ของบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ 
ดูรายละเอียด 

 FilePDF 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี 
และสรางขวัญและกําลังใจให
บุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. สํานักคอมพิวเตอรมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน และสรางบรรยากาศของ

สถานที่ทํางานใหนาอยู และ

ทํางานอยางมีความสุข 

2. สํานักคอมพิวเตอรมีสวัสดิการใน
การทําประกันอุบัติเหตุใหแก

บุคลากร 

3. สํานักคอมพิวเตอรจัดใหประกาศ
เกียรติคุณแกบุคลากรดีเดน  

4. ในประชุมบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอรไดมีการประกาศและ

ยกยองบุคลากรที่ทํางานดี เชน 

บุคลากรไดรับการปรับตําแหนง  

บุคลากรดีเดน เปนตน ใหบุคลากร

ทราบ 

7.5.1.3 (1) มีการจัดหาตนไมใน

การปรับปรุงภูมิทัศน ภายใน

หนวยงาน 

ดูรายละเอียด 
 FilePDF 

7.5.1.3 (2) สวัสดิการในการทํา

ประกันอุบัติเหตุใหแกบุคลากร 

ดูรายละเอียด 
 FilePDF 

7.5.1.3 (3) สํานักคอมพิวเตอร

จัดทําประกาศรายชื่อบุคลากรที่

ไดรับผลการประเมินอยูในเกณฑ

ดีเดน / ดีเยี่ยม 

ดูรายละเอียด 
 FilePDF 

7.5.1.3 (4) รายงานการประชุม

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 

1/2556 

ดูรายละเอียด 
 FilePDF 

4 มีระบบการติดตามการนําความรู
และทักษะที่ไดจากการพัฒนามา
ใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

สํานักคอมพิวเตอรกําหนดใหบุคลากร

เมื่อรับการอบรม / สัมมนา / ดูงาน 

แลว จะตองเขียนรายงานผลการสงให

งานบุคคล เพื่อรวบรวมเปนองคความรู

ตอไป และบางครั้งไดจัดใหมีบุคลากร

มาเลาสรุปใหฟงในที่ประชุมบุคลากร 

สํานักคอมพิวเตอร รวมถึงการเปด

โอกาสใหบุคลากรไดมีเวทีในการ

แลกเปลี่ยนความรูออนไลน ดวยระบบ 

chilchil (http://chilchil.swu.ac.th) 

7.5.1.4 (1) แบบรายงานการเขา
รวมสัมมนา/ฝกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ดูงาน สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดูรายละเอียด 

 FilePDF 

7.5.1.4 (2) แบบติดตามการนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนาบุคลากร (สัมมนา / 
ฝกอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
ดูงาน) มาใชในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ  
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ดูรายละเอียด 
 FilePDF 

7.5.1.4 (3) รายงานการประชุม
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 
8/2555 
ดูรายละเอียด 

 FilePDF 

7.5.1.4 (4) เว็บไซตแหลงรวบรวม

ความรู สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://chilchil.swu.ac.th 

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
แกบุคลากร และดูแลควบคุมให
บุคลากรถือปฏิบัติ 

สํานักคอมพิวเตอรใหความรูดาน

จรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยและ 

ก.พ.อ. กําหนด โดยการสงขอมูลให

ทราบสม่ําเสมอ ผานอีเมล และ

ประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร

ใหทุกคนทราบ 

7.5.1.5 (1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/Officialdom/4/pdf/14500

31206.pdf 

7.5.1.5 (2) รายงานการประชุม

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1457 

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

สํานักคอมพิวเตอรมีการสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

ประจําป และนํามาวิเคราะห เพื่อ

จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในป

ถัดไป 

7.5.1.6 (1) รายงานผลการ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=4674 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7.5.1.6 (2) แผนการพัฒนา
บุคลากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp

?doc_id=1455 

7.5.1.6 (3) รายงานประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp

?doc_id=1459 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 

1. สํานักคอมพิวเตอรมีการสรุปผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนา

บุคลากรประจําป และนํามา

วิเคราะห เพื่อจัดทําแผนการพัฒนา

บุคลากรในปถัดไป  

2. สํานักคอมพิวเตอรมีการสํารวจ
ความตองการ และความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมตางๆ  ที่มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อ

เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการ

พัฒนาบุคลากรในระยะตอไป 

7.5.1.7 (1) รายงานการสํารวจ

ความตองการพัฒนาบุคลากร 

สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp

?doc_id=1458 

7.5.1.7 (2) รายงานประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
 http://edocument.swu.ac

.th/showdetail_general.a

sp?doc_id=1459 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  ขอ 7  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ี  มศว 7.6.1  ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

 หนวยงานมีหนาที่ในการพัฒนากระบวนการ วิธีการในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และ

ความพรอมของหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อยางตอเนื่อง มีการวางระบบและกลไกการบริหารหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน และมีการวิเคราะหอัตรากําลังที่ชัดเจน 

2. มีใบคุณลักษณะงาน (Job Description) ทุกตําแหนงงาน  

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกงาน สอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 

4. มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกป 

5. มีการนําผลการทบทวนไปพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือลดระยะเวลาหรอืขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

ในปการศึกษา 2555   สํานักคอมพิวเตอรมีการพัฒนากระบวนการ วิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ที่หนวยงานตั้งไว   มีการวางระบบ

และกลไกการบริหารงานหนวยงาน  โดยมุงใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงานรวมกัน ไดรับทราบวิสัยทัศนของ

ผูบริหารและนโยบายการบริหารงาน  โครงสรางการบริหารงาน เพื่อสรางความเขาใจถึงลําดับขั้นตอนการบริหารภายใน

องคกร    รวมถึงการใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  การกําหนดแผนปฏิบัติงาน 

(Action Plan)  และมีการมอบหมายงาน (Job Assignment) โดยมีการกําหนดภาระงานของผูปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ

ภาระงานหลักที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง รวมถึงงานนโยบายที่ไดรับมอบหมาย   อีกทั้ง

ในการปฏิบัติงานจะตองมีการอางอิงระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติของหนวยงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

และวิธีการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน  และมีการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น โดยมีการทบทวน ประเมินผล และ
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ปรับปรุงระบบงานบริการตางๆ  เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมในปจจุบันของหนวยงานที่

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อใหผูรับบริการไดรับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สรุปผลดําเนินการตามตัวบงชี้ 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีโครงสรางการบริหารงานของ

หนวยงาน และมีการวิเคราะห
อัตรากําลังที่ชัดเจน 
 

สํานักคอมพิวเตอรมีการแบงโครงสราง
การแบงสวนราชการ และโครงสราง
การบริหารงานและอัตรากําลังแยก
ตามโครงสรางการบริหารงานอยาง
ชัดเจน  และมีการวิเคราะหกรอบ
อัตรากําลัง  ที่ควรจะมี ซึ่งสอดคลอง
กับภารกิจของแตละตําแหนง  รวมถึง
การวิเคราะหอัตรากําลังเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7.6.1.1 (1) โครงสรางการแบง
สวนราชการของ 
สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
 File PDF 

7.6.1.1(2)โครงสรางการบริหาร
สํานักคอมพิวเตอร  ป พ.ศ. 2550-
2556  (การบริหารงานภายใน) 

ดูรายละเอียด 
 File PDF 

7.6.1.1 (3) โครงสรางการ
บริหารงานและอัตรากําลัง 
(การบริหารงานภายใน) 

ดูรายละเอียด 
 File PDF 

7.6.1.1 (4)การวิเคราะหกรอบอัตรา
ที่ควรจะมีของบุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอร ระยะ 5 
ปงบประมาณ (ป พ.ศ. 2555- 
2559)  

ดูรายละเอียด 
 File PDF 

7.6.1.1(5)แผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดความรูสํานัก
คอมพิวเตอร ระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555- 
2559 

ดูรายละเอียด 
 File PDF 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีใบคุณลักษณะงาน  

(Job Description) 

ทุกตําแหนงงาน 

 

สํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนดภาระ

งานและมอบหมายภาระงาน

สอดคลองกับภาระงานหลักที่ชัดเจน

และเปนลายลักษณอักษร 

7.6.1.2 (1) มาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของขาราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา/มาตรฐาน
กําหนดตําแหนง กพอ.ใหม 
ทุกตําแหนงงานของ 
สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/bitstre

am/123456789/1831/1/file

2553.pdf 
7.6.1.2 (2) ภาระงานและการ
มอบหมายงานรายบุคคล สํานัก
คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
 http://ccoffice.swu.ac.th/cc

document/personnel/assi

gnment/2556/01/assignm

ent2556_1.htm 

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับโครงสรางการบริหารงานของ

หนวยงาน 

 

ในการปฏิบัติงานของสํานัก

คอมพิวเตอรมีการอางอิงระเบียบ 

ขอบังคับ มาตรการ และแนว

ปฏิบัติงานที่ดี และมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานที่เปน

มาตรฐาน 

7.6.1.3 (1) คูมือ/ขั้นตอน

ปฏิบัติงานของสํานักงาน

ผูอํานวยการ ไดแก 
ดูรายละเอียด 
คูมือเลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1834 

คูมือปฏิบัติงานบริการการศึกษา 
http://kids-
d.swu.ac.th/dspace/handle/1
234556789/1832 
คูมือปฏิบัติงานการเงิน 
 File pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คูมือปฏิบัติงานพัสดุ 
 File pdf 
คูมือปฏิบัติงานบรกิารการศึกษา 
 File pdf 
ขั้นตอนการประชุมสัมมนาฝกอบรม 
 File pdf 
ขั้นตอนการแกปญหาไฟฟาดับ 
งานอาคารสถานที่ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1837  

7.6.1.3(2) คูมือปฏิบัติงานฝาย
ระบบสารสนเทศ 
ดูรายละเอียด 

 http://kids-
d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1838 

7.6.1.3(3) คูมือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของฝายระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย  ไดแก 
ดูรายละเอียด 
คูมือการติดตั้งอุปกรณกระจาย
สัญญาณเครือขาย ไรสาย มศว 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1847 

แนวปฏิบัติการเชือ่มตอ
สายสัญญาณและอุปกรณ
เครือขายในตูแร็ค 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1839 

ขั้นตอนการสํารองขอมูล 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1840 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ขั้นตอนการแกปญหากรณี
ไฟฟาดับ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1841 

7.6.1.3(4) คูมือ/ขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานของฝายปฏิบัติการและ
บริการ ไดแก 
ดูรายละเอียด 
คูมือการปฏิบัติงานการใชงาน
ระบบการประชุมทางไกล 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1842 

คูมือปฏิบัติงานระบบกลอง CCTV 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1842 

7.6.1.3(5) คูมือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของศูนยการศึกษาไซเบอร 
(CEC) 
ดูรายละเอียด 
ขอตกลงแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะไอซีที 
 File pdf 

7.6.1.3(6) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สํานักคอมพิวเตอร องครักษ  
ไดแก 
ดูรายละเอียด 
ขั้นตอนการขอรับบริการสํานัก
คอมพิวเตอร  องครักษ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1843 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ขั้นตอนการใชบริการคอมพิวเตอร
เพื่อการเรียนการสอน 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1844 

ขั้นตอนการขอใชบริการหอง
ปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร 
องครักษ 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handl
e/123456789/1845 

7.6.1.3(7)คูมือวางบนระบบ 
ไดแก  (แจง site) 
ดูรายละเอียด 
การใชระบบสารสนเทศ เชน 
ระบบ HURIS 
 http://huris.swu.ac.th/phpfr

amework/swu/huris/ 
คูมือระบบฐานขอมูลความรวมมือ  
 http://mou.swu.ac.th 
คูมือระบบการบริหารงานจัดการ
ขนสงและความปลอดภัย 
 http://transys.swu.ac.th 
คูมือระบบบริหารจัดการหอพัก 
 http://dormapp.swu.ac.th 

7.6.1.3(8)  คูมือระบบงาน
สารสนเทศสําหรับผูใชงาน 

ระบบรับสมัครเขาอบรม
ออนไลน มศว 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=689&DOC_ID=
678&count=46&path=gen
eral&GDOC_ASSIGN=59
00 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ระบบบริหารงานโครงการ มศว 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=688&DOC_ID=
677&count=106&path=ge
neral&GDOC_ASSIGN=5
900 

การกรอกภาระงานเชิงปริมาณ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ  
ดวยระบบ HURIS 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=450&DOC_ID=
484&count=321&path=ge
neral&GDOC_ASSIGN=5
900 

คูมือการใช SWU Syllabus 
Publisher 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=432&DOC_ID=
469&count=133&path=ge
neral&GDOC_ASSIGN=5
900 

คูมือการใชระบบศูนยกลาง
แบบฟอรม มศว (e-Form 
Portal) สําหรับผูนําเชา
แบบฟอรม 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=206&DOC_ID=
254&count=168&path=ge
neral&GDOC_ASSIGN=5
900 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คูมือการใชระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส มศว  (SWU e-
Meeting) 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=85&DOC_ID=1
161&count=1&path=gene
ral&GDOC_ASSIGN=590
0 

คูมือสําหรับผูเขาประชุมและ
ผูชวย ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส มศว 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=84&DOC_ID=1
160&count=1&path=gene
ral&GDOC_ASSIGN=590
0 

คูมือการตรวจสอบตารางการใช
หองอบรมและหองประชุม       
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1166 

7.6.1.3(9) คูมือบริการหนา
เคานเตอรชั้น 4  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบัวศรีไอด ี
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=86&DOC_ID=1
162&count=1&path=gene
ral&GDOC_ASSIGN=590
0 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
แนะนาํการเชือ่มตอเครือขายไร
สาย มศว (WISE) 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=87&DOC_ID=1
163&count=1&path=gene
ral&GDOC_ASSIGN=590
0 

แนะนาํระบบส่ือส่ิงพิมพ มศว 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=88&DOC_ID=1
164&count=1&path=gene
ral&GDOC_ASSIGN=590
0 

คูมือการใชบริการ ICT 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=433&DOC_ID=
91&count=675&path=gen
eral&GDOC_ASSIGN=59
00 

4. มีการทบทวนขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานทุกป 

 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการประชุม

ผูบริหารและสวนงานเกี่ยวของในการ

ทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ 

นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีการ

เปล่ียนแปลงไปรวมถึงการติดตาม

ความคืบหนาการดําเนินงานและสถิติ

รายงานตางๆ ที่จะนํามาเปนประโยชน

ในการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

7.6.1.4(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร   

ครั้งที่  10/2556   
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 

 File pdf 
ครั้งที่ 11/2555  
วันที่ 30 สิงหาคม 2555   

 File pdf 

ครั้งที่ 12/2555  

วันที่ 19 กันยายน 2555   

 File pdf 
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สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ครั้งที่ 2/2556  

วันที่ 28 กุมภาพนัธ 2556  

 File pdf 
     1)ทบทวนแผนระบบสํารอง
และเตรียมความพรอมกรณี
ฉุกเฉิน 
 
7.6.1.4(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งาน 

ดูรายละเอียด 
ครั้งที่ 4/2555 

วันที่ 7 มิถุนายน 2555   

 File pdf 

ครั้งที่ 5/2555  

วันที่ 19 กรกฎาคม 2555   

 File pdf 
ครั้งที่ 6/2555  
วันที่ 21 สิงหาคม 2555   

 File pdf 

ครั้งที่ 7/2555  

วันที่ 11 กันยายน 2 

 File pdf 

ครั้งที่ 8/2555 

วันที่ 2 ตุลาคม 2555   

 File pdf 

ครั้งที่ 1/2556  

นที่ 17 มกราคม 2556  

 File pdf 

ครั้งที่ 6/2556 

วันที่ 26 เมษายน 2556 

 File pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7.6.1.4(3) รายงานการประชุม
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 
ครั้งที่ 3/2555  
วันที่ 12 มิถุนายน 2555  
 File pdf 
ครั้งที่ 4/2555  
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555  
 File pdf 
ครั้งที่ 5/2555  
วันที่ 16 สิงหาคม 2555   
 File pdf 

ครั้งที่ 6/2555  

วันที่ 24 กันยายน 2555  

 File pdf 

ครั้งที่ 7/2555  

วันที่ 9 ตุลาคม 2555 

 File pdf 

ครั้งที่ 8/2555  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555   

 File pdf 

ครั้งที่ 9/2555  

วันที่ 11 ธันวาคม 2555  

 File pdf 

ครั้งที่ 1/2556  

วันที่ 15 มกราคม 2556   

 File pdf 

ครั้งที่ 2/2556  

วันที่ 12 กุมภาพนัธ 2556  

 File pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7.6.1.4(4) แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ดูรายละเอียด 
 http://edocument.swu.ac.th/fil

epdf_c.asp?types=pdf&FILE

_ID=89&DOC_ID=1165&co

unt=1&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900 
 
7.6.1.4(5)แผนพัฒนางานบริการ 
สํานักงานผูอํานวยการ สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 
2554-30 กันยายน 2555) 

 File pdf 

5. มีการนําผลการทบทวนไปพิจารณา

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หรือลดระยะเวลาหรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 

สํานักคอมพิวเตอรมีการนําผลการ

ประเมินมาวิเคราะหกระบวนการ

ดําเนินงานที่ปฏิบัติ เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองภารกิจหลักของสํานักได

อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

และยังมีการสรางแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ

เปนตนแบบในการปฏิบัติงานที่ดี และ

สงผลในการเพิ่มประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ      พันธกิจ

ตางๆ ของสํานัก และ   งานนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย  เปนอยางยิ่ง 

7.6.1.5(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 
ครั้งที่ 12/2555  

วันที่ 19 กันยายน 2555    

 File pdf 

ครั้งที่ 14/2555  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555   

 File pdf 

ครั้งที่ 2/2556  

วันที่ 28 กุมภาพนัธ 2556   

 File pdf 

ครั้งที่ 4/2556 

วันที่ 30 เมษายน 2556  

 File pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7.6.1.5(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร  

ดูรายละเอียด 
ครั้งที่ 5/2555 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2555  

 File pdf 

ครั้งที่ 6/2555  

วันที่ 21 สิงหาคม 2555  

 File pdf 

ครั้งที่ 7/2555  

วันที่ 11 กันยายน 2555  

 File pdf 

ครั้งที่ 8/2555  

วันที่ 2 ตุลาคม 2555   

 File pdf 

ครั้งที่ 3/2556   

วันที่ 20 กุมภาพนัธ 2556   

 File pdf 

ครั้งที่ 3/2555  

วันที่ 12 มิถุนายน 2555   

 File pdf 

ครั้งที่ 4/2555  

วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

 File pdf 

ครั้งที่ 5/2555  

วันที่ 16 สิงหาคม 2555 

 File pdf 

ครั้งที่ 6/2555 

วันที่ 24 กันยายน 2555  

 File pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ครั้งที่ 7/2555 
วันที่ 9 ตุลาคม 2555   
 File pdf 

ครั้งที่ 8/2555  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  

 File pdf 

ครั้งที่ 1/2556  

วันที่ 15 มกราคม 2556  

 File pdf 

ครั้งที่ 3/2556  

วันที่ 14 มีนาคม 2556  

 File pdf 
 
7.6.1.5(4) ระบบจองหอง
ออนไลน 

ดูรายละเอียด 
 http://roombook.swu.ac.th/

swu/roombook/  
 
7.6.1.5(5) แนวปฏิบัติที่ดีในการ
สํารองและกูคืนขอมูลระบบ
สารสนเทศ (Backup and 
Recovery) ของมหาวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 
 File pdf 

 
7.6.1.5(6) แนวปฏิบัติที่ดีการจัด
ประชุมบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอรผานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส มศว (SWU e-
Meeting) 

ดูรายละเอียด 
 File pdf 



 
143

 

We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7.6.1.5(7)แผนพัฒนางานบริการ 
สํานักงานผูอํานวยการ  
สํานักคอมพิวเตอร  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

ดูรายละเอียด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_i

d=1167 
7.6.1.5(8)สรุปรายงานผล
ประเมินโครงการศูนยการศึกษา   
ไซเบอร 

ดูรายละเอียด 
1)โครงการเสริมสรางสมรรถนะ

ดานไอซีที กิจกรรมี่ 1 เพิ่มพูน

ความรูทักษะไอซีที เรื่อง “การทํา

ตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑ

ชุมชนนครนายก” ป54 

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

howdetail_general.asp?doc_i

d=1015 
2) ผลการสรุปแบบอุปนัยการ
ดําเนินงาน ตามวงจรการ
บริหารงานคุณภาพเดมมิง 

 http://cec.cc.swu.ac.th/Portals

/122/qa/2555/5_2/5.2.4_1.pdf 
 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ี มศว 7.6.2  รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ  

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การบริการถือเปนบทบาทสําคัญและเปนภารกิจหลักของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อตอบสนองการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การ

ตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมา

รับบริการ นิสิต เจาหนาที่ หรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจควรเปนแบบ  5  สเกล

โดยทั่วไปจะพิจารณาใหครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 

สูตรการคํานวณ  : 

ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจใน

ระดับดีขึ้นไป x 100 
    ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวาหรือเทากับ

รอยละ 70 

รอยละ 

71 – 75 

รอยละ 

76 - 80 

รอยละ 

81 - 85 

มากกวา 

รอยละ 85 

 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอร ไดนํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554  แจง

ตอที่ประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป 2554 นั้น สํานัก

คอมพิวเตอรไดคะแนนการประเมิน  4.67  ซึ่งอยูในระดับดีมาก และเพื่อเปนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการ



 
145

 

We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

ใหบริการอยางตอเนื่อง ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักคอมพิวเตอรไดนําผลการประเมิน ขอเสนอแนะ

ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่ไดรับ มาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ  เพื่อใหเกิดความ

พึงพอใจสูงสุดตอผูรับบริการ   

สํานักคอมพิวเตอร โดยคณะทํางานเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ มศว 7.6.2  รอยละความพึง

พอใจของผูใชบริการ ไดดําเนินการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของตัวบงชี้ จากเอกสารคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับ

ปจจุบัน  จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใชบริการ สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปการศึกษา 2555 ตลอดจนกํากับติดตามผลการดําเนินงานเพื่อรายงานผลการดําเนินงานแกคณะกรรมการบริหาร

คุณภาพสํานักคอมพิวเตอร 

ซึ่งในปการศึกษา 2555 สํานักคอมพิวเตอรไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการรับบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร ที่ใหบริการทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ โดยจัดทําแบบสํารวจดังกลาวผานระบบสํารวจออนไลน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://esurvey.swu.ac.th) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการรับบริการ สํานักคอมพิวเตอร ณ. วันที่ 31 มีนาคม  2556  

มีผูตอบแบบสํารวจจํานวน 864 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการรับบริการ โดยรวม อยูใน

ระดับดีขึ้นไปรอยละ 86.60 และผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดาน อยูในระดับดีขึ้นไป  มากกวารอยละ 86.12  

ขึ้นไป  

 
สูตรการคํานวณ  : 
 
 

=  57.21+29.86+56.25+30.21+55.47+30.65+56.19+30.56   x  100  =  86.60 

                                                   400 

ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจ (ภาพรวม) ในระดับดีขึ้นไป 
X 

100 

 ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด 

 

สําหรับผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป ในแตละดาน 

ประเภทความพึงพอใจ 
ผลรวมของคะแนนสํารวจ 

ความพึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 87.07 

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 86.46 
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3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 86.12 

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 86.75 
 

 

ขอมูลอางอิง : 

 7.6.2. (1) แบบสํารวจและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ประจําปการศึกษา 2555 

 ดูรายละเอียด 

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

9005604&web_system_id=1 

7.6.2. (2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใชบริการ สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2555 

 ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1418 
 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

86 % 86.60 % 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ี  มศว 7.7.1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดกับบุคลากรในดานการรักษาสภาพแวดลอม โดยการชวยกันประหยัด

พลังงานซึ่งหนวยงานสามารถดําเนินการชวยโลก และสังคมได โดยการออกมาตรการในการประหยัดพลังงาน มีการแจง

เวียนใหบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เชนการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ หรือเคร่ืองใชไฟฟา ใน

หนวยงานตามระยะเวลาที่กําหนด เปนตน มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผูมีหนาที่รับผิดชอบ 

วาหนวยงานไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวหรือไม โดยจะตองจัดทํารายงานใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานทราบเปนลาย

ลักษณอักษร 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 

3. มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

4. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

5. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 

6. มีการประเมินและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

7. มีการนําผลการประเมินมาใชในการแกไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปตอไป 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย และเปนหนวยงานสนับสนุนทางดานวิชาการและดาน การบริหารใหกับมหาวิทยาลัย และถือเปนหนวยงาน

หนึ่งที่ตองใชพลังงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เปน

อยางยิ่งจึงไดกําหนดมาตรการ แผนงาน และนโยบายที่จะชวยสนับสนุนใหการใชพลังงานมีลักษณะที่ประหยัดและลด

นอยลง มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551  เปนตนมา  โดยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน สํานัก
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คอมพิวเตอร ประกอบดวยตัวแทนบุคลากรในฝายตางๆ  เปนกรรมการ  ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแล สงเสริมและรณรงคการ

ประหยัดพลังงานภายในหนวยงาน 

ในปการศึกษา 2555  สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมสงเสริม รณรงค และเผยแพรขาวสาร การประหยัดพลังงาน

ภายในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

1. จดัประชุมเพื่อจัดทําแผน / มาตรการ ประหยัดพลังงาน และติดตามผลดําเนินงานตามแผน 

 มีการนํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ ประหยัดพลังงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  มาวิเคราะห  เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ 

ประหยัดพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  พรอมทั้งไดทบทวนมาตรการประหยัด

พลังงาน 

 มีการติดตามผลดําเนินงาน เปนประจํารายไตรมาส  เพื่อนําผลการดําเนินงานดังกลาวมา

วิเคราะห เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

2. จัดทําเว็บเพจการประหยัดพลังงานสํานักคอมพิวเตอร  

 มีการปรับปรุงขอมูลในเว็บเพจการประหยัดพลังงานสํานักคอมพิวเตอร อยางตอเนื่อง  

 เปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร การประหยัดพลังงานของสํานักคอมพิวเตอร 

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

3. จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 

 คณะอนุกรรมการฯ  ไดจัดทําบอรดประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ทั้งที่สํานัก

คอมพิวเตอร  

o ประสานมิตร : บอรดประชาสัมพันธ  บริเวณหนาลิฟท ช้ัน 4 อาคาร 16 

o องครักษ : บอรดประชาสัมพันธ  ช้ัน 3  อาคารเรียนรวม 

4. จัดทําจดหมายขาวประหยัดพลังงาน 

 คณะอนุกรรมการฯ  ไดจัดทําจดหมายขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  เพื่อเผยแพร

ขอมูล ขาวสาร กิจกรรม ที่สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการเกี่ยวกับการรณรงคประหยัด

พลังงาน และสาระนารูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  โดยจัดทําเปนรายเดือน 

       URL :http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206 

                      http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=274 

 สําหรับในปการศึกษา 2555   ไดจัดทําจดหมายขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  

จํานวน 12 ฉบับ  ไดแก ฉบับ 46 – 57  

5. จัดกิจกรรมรณรงคการประหยัดพลังงาน 

 สงเสริม/รณรงค บุคลากรใหชวยกันประหยัดพลังงาน 

คณะอนุกรรมการฯ รณรงคใหบุคลากรประหยัดพลังงาน 

 ใชกระดาษ 2 หนา  
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 ใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มศว  

 งานธุรการสงเอกสารผาน Mail  

 ปดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟา ชวงพักเที่ยง เวลา 12.00 น – 13.00 น. และหลังเลิกงาน เวลา 

16.30 น. เปนตนไป 

 ติดปายรณรงค ใหนิสิตและบุคลากร เดินขึ้นมาใชบริการคอมพิวเตอร ชั้น 3  และเดินระหวาง

ชั้นภายในอาคาร แทนการใชลิฟท 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการกําหนดนโยบายหรือแนว

ทางการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 

สํานักคอมพิวเตอร มีการกําหนด/

ทบทวนนโยบาย หรือแนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อรวมกันประหยัด

พลังงานของหนวยงาน  โดยเผยแพร

ผานเว็บเพจการประหยัดพลังงาน

สํานักคอมพิวเตอร 

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

abid=3896  

 

7.7.1.1 (1)  ความเปนมาการ
ประหยัดพลังงาน สํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?tabid=4055 

7.7.1.1 (2) มาตรการประหยัด
พลังงาน 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?tabid=4057 

2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการหรือมีการมอบหมาย

ใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 

สํานักคอมพิวเตอรไดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการมาตรการประหยัด

พลังงาน สํานักคอมพิวเตอร เพื่อ

กํากับดูแล สงเสริมและรณรงคการ

ประหยัดพลังงานภายในหนวยงาน 

7.7.1.2 (1) คําส่ังแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน สํานัก
คอมพิวเตอร  [ตามคําส่ังที่ 
032/2554 ] 
ดูรายละเอียด 

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

showdetail.asp?doc_id=9

032&doc_type_cd=16&B

OX_SERIES=9747&SERI

ES=1 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7.7.1.2 (2) คําส่ังแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน สํานัก
คอมพิวเตอร  ตามคําส่ังที่ 
082/2555 ] 
ดูรายละเอียด 

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

showdetail.asp?doc_id=1

3451&doc_type_cd=16&

BOX_SERIES=897&SERI

ES=1 

3 มีแผนงานการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 

มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการตาม

แผนกลยุทธประหยัดพลังงาน สํานัก

คอมพิวเตอร เปนประจําทุกป โดย

วิเคราะหจากผลการดําเนินงานที่

ผานมา และติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานเปนประจํา 

7.7.1.3 (1) แผนการปฏิบัติการ 
ตามแผนกลยุทธ ประหยัดพลังงาน 
ประจําปงบประมาณ 2555 
ดรูายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals/1
6/energy_saving/
แผนปฏิบัติการฯ%
2055.pdf 

7.7.1.3 (2) แผนการปฏิบัติการ 
ตามแผนกลยุทธ ประหยัดพลังงาน 
ประจําปงบประมาณ 2556 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals/1
6/energy_saving/
แผนปฏิบัติการฯ%
2056.pdf 

7.7.1.3 (3) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2555 
พิจารณาจัดทําแผนฯ ป 2556 
ดูรายละเอียด 

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

onclusion_file/emt85_255

504_minute.pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4 มีการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินงาน
กิจกรรมตางๆ ตามแผนที่วางไว และ
มีการเผยแพร ขอมูลขาวสารให
บุคลากรไดรับทราบอยางตอเนื่อง 
จัดทําเว็บเพจการประหยัดพลังงาน

สํานักคอมพิวเตอร 
จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
จัดทําจดหมายขาวประหยัด

พลังงาน  (เปนรายเดือน) 
-  สําหรับในปการศึกษา 2555   
ไดจัดทําจดหมายขาวประหยัด
พลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  
จํานวน 12 ฉบับ  ไดแก ฉบับ  
46 – 57 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติการ ตาม
แผนกลยุทธ ประหยัดพลังงาน 
ประจําปงบประมาณ 2555 และ 
2556 

7.7.1.4 (1) เว็บเพจการประหยัด
พลังงานสํานักคอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a
spx?PageContentID=1050
&tabid=3896 

7.7.1.4 (2) บอรดประชาสัมพันธ 
ดูรายละเอียด 

 FilePDF 
7.7.1.4 (3) จดหมายขาวประหยัด
พลังงาน 
ดูรายละเอียด 

http://publications.swu.ac.

th/index_pub.php?collecti

on_id=274 

7.7.1.4(4) รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ 

ตามแผนกลยุทธ ประหยัดพลังงาน 

ประจําปงบประมาณ 2555 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals/1

6/energy_saving/energy_r

eport%2030-09-2012.pdf 

5 มี ระบบในการติ ดตามผลการ

ดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ  กําหนดใหมีการ

ประชุม เพื่อใหมีการรายงาน หรือการ

ติดตามผลการดํ า เนิ น งานตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน  ผาน

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัย 

7.7.1.5 (1) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ (ครั้งที่ 4/2555  
ดูรายละเอียด 

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

onclusion_file/emt85_255

504_minute.pdf 

6 มีการประเมินและวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ  มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

วาสามารถดําเนินงานไดบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วางไวหรือไม  และ

7.7.1.6 (1) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2555 
พิจารณาจัดทําแผนฯ ป 2556 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

อุปสรรคในการดําเนินงาน และ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ตอไป   รวมถึงการการวิเคราะหผล

จากการดําเนินงานตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน เพื่อนํามา

พิจารณามาตรการที่ดําเนินการวามี

ผลตอการประหยัดพลังงาน 

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

onclusion_file/emt85_255

503_minute.pdf 

7.7.1.6 (2) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2555  
ดูรายละเอียด 

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

onclusion_file/emt85_255

504_minute.pdf 

7 มีการนําผลการประเมินมาใชใน

การแก ไขปรับปรุงหรือกําหนด

แนวทางในการดําเนินงานปตอไป 

คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทําแผนการ

ดําเนินงานหรือพิจารณามาตรการใน

การดําเนินการมาพัฒนาปรับปรุง

ควรมีการนําผลของการดําเนินงาน

ตามแผนการดําเนินงานและผลการ

วิเคราะหการดําเนินงานตาม

มาตรการในครั้งกอนมาเปนขอมูล

นําเขา เพื่อการวางแผนในการ

ดําเนินงานของปถัดไป 

 7.7.1.7 (1) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2555  
ดูรายละเอียด 

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

onclusion_file/emt85_255

504_minute.pdf 

 

 
 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  ขอ 7  ขอ 5  คะแนน  
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งของหนวยงาน ไมวาแหลงเงินทุนของหนวยงานจะไดมาจาก

งบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของหนวยงาน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนิสิต 

รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารหนวยงานจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความ

ตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํา

ความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนิสิต ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนิสิต คาใชจายที่

หนวยงานใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามสาขาวิชา รายไดทั้งหมดของหนวยงานหลังจากหักงบ (คาใชจาย)

ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได

หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของ

หนวยงานที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. แผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. มาตรฐานหนวยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 

6. รายงานงบประมาณแผนดิน (หนวยงานอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 

7. แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8. นโยบายดานการบริหารจัดการ และดานการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

1. มศว  8.1.1  การบริหารการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงช้ี มศว 8.1.1  การบริหารการเงินและงบประมาณ  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ

ของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดิน

และเงินรายไดอื่นๆ ที่หนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุก

พันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุก

พันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาหนวยงานและบุคลากร 

2. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

3. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และความมั่นคงของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง 

4. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่

หนวยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด 

5. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ  โดยจัดแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักคอมพิวเตอร และมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ  โดยจัดทําคําของตั้งงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสํานักคอมพิวเตอรและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  โดยมีแหลงในการจัดหางบประมาณจาก

แหลงตาง ๆ  ดังนี้ 
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• แหลงที่มาของเงิน   จําแนกเปน   4  แหลง  ดังนี้ 

  1)  งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) 2)  งบประมาณเงินรายได 

  3)  กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  4)  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

• แหลงใชไปของเงิน   จําแนกเปน 3 ประเภท  ดังนี้ 

1) งบรายจายประจํา  หมายถึง  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน คาจาง     

คาสาธารณูปโภค และสวัสดิการ 

2) งบดําเนินงาน  หมายถึง  คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และสํารองจาย 

3) งบตามกลยุทธ  หมายถึง  เงินที่ตองใชในการดําเนินงานตามกลยุทธ เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การจัดหาครุภัณฑ ดาน IT   การพัฒนาดาน IT การพัฒนาทางกายภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการใชเงิน

ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายเงิน   

 นอกจากดําเนินการจัดคําขอตั้งงบประมาณตามแผนกลยุทธแลวนั้น  สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนการใช

จายเงินเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และไดมีการจัดทํารายงานการเงินเสนอผูบริหารเพื่อการ

ตัดสินใจเปนประจําทุกเดือน  ทั้งเสนอรายงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรเพื่อรับทราบและ

ตรวจสอบการใชจายเงินของสํานักคอมพิวเตอร ใหเปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบได  นอกจากนี้ยังมีหนวยตรวจสอบ

ภายในเขามาตรวจสอบติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและกฎเกณฑที่หนวยงานและ

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1 มีงบประมาณประจําปที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน

แตละพันธกิจและการพัฒนา

หนวยงานและบุคลากร 

 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการ

จัดทําแผนการใชจายเงินให

สอดคลองกับงบประมาณที่

ไดรับ  แผนกลยุทธและแผนยุทธ

ศาสตรทั้ง 9 ดานของ

มหาวิทยาลัย 

8.1.1.1(1) แผนปฏิบัติราชการ สํานัก

คอมพิวเตอร  ประจําป 2555 

ดูรายละเอียด 
 File PDF 

8.1.1.1(2) คําขอตั้งงบประมาณประจําป 

2555 งบประมาณแผนดินและงบประมาณ

เงินรายได 

ดูรายละเอียด 
 File PDF 

8.1.1.1(3) ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนงาน 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ผลผลิต/โครงสรางและงบประมาณ 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
8.1.1.1(4) นโยบายและหลักการหรือเกณฑ
ในการจัดทํางบประมาณ รายจายจากเงิน
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงิน
รายได 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
8. 1.1.1(5) แผนการใชจายเงินงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

2 มีการจัดทํารายงานทางการเงิน

อยางเปนระบบและรายงานตอ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดทํา

รายงานการเงินเสนอผูบริหาร

และคณะกร รมกา รประจํ า

หนวยงานเปนประจําทุกเดือน 

8.1.1.2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก   
ดูรายละเอียด 

 File PDF  
8.1.1.2(2) รายงานการเงินเสนอผูบริหาร
หนวยงานเปนรายเดือน 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

3 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช

ในการวิเคราะหคาใชจาย และ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน 

และความมั่นคงของหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 

สํ า นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร มี ก า ร

นํ า เสนอข อ มูลทางการ เ งิ น

เพื่อใหผูบริหารนําไปวิเคราะห

เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจใน 

การบริหารงานอยางตอเนื่อง 

8.1.1.3(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก   
ดูรายละเอยีด 

 File PDF  
8.1.1.3(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร ครั้งที่ 7/2555 
ดูรายละเอียด 

 File PDF  
8.1.1.3(3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เรงรัดติดตามการใชงบประมาณ  ครั้งที่ 1/2555 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

4 มีหนวยงานตรวจสอบภายใน

และภายนอก  ทําหนาที่ตรวจ

ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

มีหนวยตรวจสอบภายในเขามา

ตรวจสอบการใชจายเงินของ

สํานักคอมพิวเตอร 

8.1.1.4(1) รายงานการรับ-จาย 
ใบเสร็จรับเงิน 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ ที่

หนวยงานและมหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

8.1.1.4(2) รายงานฐานะเงินทดรองจายเบิก
จากกองคลัง 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

8.1.1.4(3) รายงานการตรวจสอบติดตามผล
การปฏิบัติตามรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

5 ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน

มีการติดตามผลการใชเงินให

เปนไปตามเปาหมาย และนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

ผูบริหารมีการติดตามการใช

จายเงินและนําขอมูลเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการประจํา

หนวยงานเพื่อตัดสินใจ 

8.1.1.5(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก  

ดูรายละเอียด 

 File PDF 

8.1.1.5(2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานัก

คอมพิวเตอร  

ดูรายละเอียด 
 File PDF 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ

ของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

หนวยงานจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการ

ความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของหนวยงาน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการคณะ

กรรมการบริหารการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหนวยงาน 

11. แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

1. มศว 9.1.1  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตัวบงช้ี มศว 9.1.1  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบและกลไกการควบคุม 

ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

สําหรับหนวยงานถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย และของหนวยงานที่มีการกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบดวยการ

ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบ

รวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาหนวยงานและ

มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

หนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประจํา

หนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่ เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ

คณะกรรมการประจําหนวยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และรายงานขอมูลครบถวนตามที่กําหนดใน

ระบบ CHE QA online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงาน 

4. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

5. มีสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบคุณภาพ 

6. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 

7. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมีกิจกรรมรวมกัน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการสรางระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของ

หนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอางอิงจากคูมือ

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 และสํานักคอมพิวเตอรไดมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และรายงานผลการประกันคุณภาพตอฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และไดนํารายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาที่ผานมาเผยแพรบนเว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและใชในการประเมินใน

ปตอไป ซึ่งการประกันคุณภาพนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของฝายตางๆภายในสํานักคอมพิวเตอร และไดมีการ

จัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยไดมีตัวแทนของแตละฝายเขารวมเปนคณะกรรมการและผูให

ขอมูล และไดมีการชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคนเพื่อใหบุคลากรไดเขาใจถึงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสนับสนุนการการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการของหนวยงาน 

และดํ า เนินการตามระบบที่

กําหนด 

สํานักคอมพิวเตอรมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพและ

คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินการ

ตามองคประกอบและตัวบงชี้ ซึ่งมี

การกําหนดผูรับผิดชอบและ

ประสานงานดานการประกันคุณภาพ

โดยในแตละตัวบงชี้มีผูกํากับตัวบงชี้ 

ผูรับผิดชอบหลัก และผูติดตามขอมูล 

มีแผนการดําเนินงานและติดตามการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 2555 

ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา

กําหนด และไดมีการเก็บรวบรวม

รายงานการประเมินตนเองไวใน

เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอรในสวน

ของงานประกันคุณภาพ  

9.1.1.1(1) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

ดูรายละเอียด 

 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)  คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการ

ดําเนินงานตามองคประกอบและ

ตัวบงชี้ สํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปการศึกษา 2555 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

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

ploads/emt13_255505_19
929.pdf  

9.1.1.1(3) แผนการดําเนินงานและ
ติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt504_255601_2
3247.pdf 

9.1.1.1(4) เว็บไซตสํานัก
คอมพิวเตอร ในสวนของงาน
ประกันคุณภาพ 
ดูรายละเอียด 

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

9.1.1.1(5) การวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อสรางความแข็งแกรงตัวบงชี้ใน
ปการศึกษา 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.th/u
ploads/emt9_255510_197
44.pdf 

9.1.1.1(6) แผนพัฒนาคุณภาพตัว
บงชี้ปการศึกษา 2554 เพื่อบรรลุ
เปาหมายปการศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

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

ploads/emt13_255508_21

435.pdf   

2 มีการกําหนดนโยบายและให

ความสําคัญเรื่องการประกัน

สํานักคอมพิวเตอรไดใหความสําคัญ

กับการประกันคุณภาพโดยแตงตั้ง

9.1.1.2(1) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

คุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน

และผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ โดยมี

ผู บ ริหารหน วยงานทั้ งหมดเป น

คณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลและ

ตรวจสอบงานทางด านประกั น

คุณภาพ และไดมีการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานของฝายตาง เพื่อใชเปน

ขอมูลอางอิงในการศึกษาเพิ่มเติม

สําหรับบุคคลากรใหม จะไดศึกษาได

อยางรวดเร็วและเขาใจระบบการใช

งานไดอยางงายขึ้น 

ดูรายละเอียด 

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

filepdf_c.asp?types=pdf&

FILE_ID=1037&DOC_ID=

11393&Offi=Officialdom&

doc_type=16     

9.1.1.2(2) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการ

ดําเนินงานตามองคประกอบและ

ตัวบงชี้ สํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปการศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

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

ploads/emt13_255505_19

929.pdf 

9.1.1.2(3) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร ครั้งที่ 10/2555  

เกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2554 และแนวทางใน

การพัฒนาป 2555  

วาระที่ 4.3 การประกันคุณภาพ  

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?c

ount=1&doc_id=1460&D

OC_TYPE=19  

9.1.1.2(4) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 

14/2555 เรื่องการติดตามผลการ
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดําเนินการประกันคุณภาพ รอบ 6 

เดือน  ในวาระที่ 4.2.2 การรายงาน

ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้

คุณภาพการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?c

ount=1&doc_id=1460&D

OC_TYPE=19 

9.1.1.2(5) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 

1/2556 วาระสืบเนื่อง ที่ 3.1 เรื่อง

การติดตามผลการดําเนินการ

ประกันคุณภาพ ประจําป

การศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?c

ount=1&doc_id=1460&D

OC_TYPE=19 

9.1.1.2(6) รายงานผลการติดตาม

การดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพ รอบ 9 เดือน 

ดูรายละเอียด 

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

ploads/emt9_255601_227

49.pdf 

9.1.1.2(7) คูมือการติดตั้งอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/handle/
123456789/1847 

 FilePDF 

 
9.1.1.2(8) คูมือฝายปฏิบัติการ
และบริการ: การใชงานระบบการ
ประชุมทางไกล 
ดูรายละเอียด 

 http://kids-
d.swu.ac.th/dspace/handle
/123456789/1842 

 FilePDF 

 

9.1.1.2(9) คูมือปฏิบัติการของ

เลขานุการ 
ดูรายละเอียด 

 http://kids-
d.swu.ac.th/dspace/handle
/123456789/1834 

 
9.1.1.2(10) คูมือฝายระบบสารสนเทศ 
ดูรายละเอียด 

               (ดูจากเอกสาร) 

 

3 มีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึ กษาภายในที่

ครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุมติดตามการดําเนินงาน

และประเมินคุณภาพ 2) การ 

 

 

สํ า นั ก ค อมพิ ว เ ต อ ร ไ ด กํ า ห นด

แผนการดํา เนินงานและติดตาม

ประกันคุณภาพการศึกษา  2555  

และไดมีการประชุมเพื่อติดตามและ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

 

 

9.1.1.3(1) แผนการดําเนินงานและ

ติดตามการประกันคณุภาพ

การศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

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

ploads/emt504_255601_2

3247.pdf 



 
165

 

We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จัดทํารายงานประจําปที่ เปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน

แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต า ม

กําหนดเวลา และรายงานขอมูล

ครบถวนตามที่กําหนดในระบบ 

CHE QA online และ 3) การนํา

ผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

การศึกษาของหนวยงาน 

ตลอดจนได มีการจัดทํารายงาน

ประจําป เสนอตอผูบริหาร และไดมี

การกรอกขอมูลผลการดําเนินการ

ทางด านประกันคุณภาพตามที่

กําหนดในระบบ CHE QA online ได

อยางครบถวน 

9.1.1.3(2) รายงานผลการติดตาม

การดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพ รอบ 9 เดือน 

ดูรายละเอียด 

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

ploads/emt9_255601_227

49.pdf 

9.1.1.3(3) รายงานประจําป 2555 

ดูรายละเอียด 

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

script_edoc_type_general

111.asp?types=19&sub_t

ype=7&dept_id=5900 

4 มีการนําผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการ

มอบหมายผูรับผิดชอบในแตละตัว

บงขี้ และไดใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบทํา

การวนําผลจากการประเมินในป 

2554 มาวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้

ใหดีขึ้นหรือสรางความแขง็แกรงตัว

บงชี้ในปการศึกษา 2555 ใหดีขึ้น 

9.1.1.4(1) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการ

ดําเนินงานตามองคประกอบและ

ตัวบงชี้ สํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปการศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

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

ploads/emt13_255505_19

929.pdf 

9.1.1.4(2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร ครั้งที่ 10/2555  

เกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2554 และแนวทางใน

การพัฒนาป 2555  

วาระที่ 4.3 การประกันคุณภาพ 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

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

showdetail_general.asp?c

ount=1&doc_id=1460&D

OC_TYPE=19  

9.1.1.4(3) การวิเคราะหผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อสรางความแข็งแกรงตัวบงชี้ใน

ปการศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

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

uploads/emt9_255510_1

9744.pdf 

5 มีสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทุกองคประกอบ

คุณภาพ 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําเว็บไซตที่

เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยูภายในเว็บไซตสํานัก

คอมพิวเตอร โดยทําการเก็บขอมูล

ยอนหลังไมนอยกวา  3 ป  เพื่อให

สามารถวิเคราะหและตรวจสอบถึง

ผลการดําเนินงานและพัฒนาการที่

เกิดขึ้นได 

9.1.1.5(1) มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพผาน

เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร ในสวน

ของงานประกันคุณภาพ 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?tabid=3893 

6 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธ

กิจของหนวยงาน 

ในสวนของการประกันคุณภาพ

การศึกษา หนวยงานไดมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการ

ดําเนินงานตามองคประกอบและตัว

บงชี้  โดยมีตัวแทนแตละฝายเขามามี

สวนรวมในการเปนคณะกรรมการ

โดยมีการแบงเปนผูกํากับตัวบงชี้ 

ผูรับผิดชอบหลัก และผูติดตามขอมูล 

และไดมีการออกแบบสํารวจความพึง

พอใจที่มีตอระบบสารสนเทศ และ

9.1.1.6(1) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการ

ดําเนินงานตามองคประกอบและ

ตัวบงชี้ สํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปการศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac

.th/uploads/emt13_255

505_19929.pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

แบบสํารวจ โดยทั้ง 2 แบบสํารวจนี้

จะไดทําการสํารวจโดยใหผูมีสวนได

สวนเสีย คือบุคลากรและนิสิต ไดให

ขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปปรับปรุง

และพัฒนาตอไป 

9.1.1.6(2) มีแบบสํารวจความพึง
พอใจที่ มี ต อ ระบบสารสน เทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
ประจําปการศึกษา 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://esurvey.swu.ac.th/ph
pframework/swu/qnr/repo
rt/rptqnr001.php?qnr_cd=
QNR59005605&web_syst
em_id=1 

9.1.1.6(3) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศตอระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปการศึกษา 2555 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?c
ount=1&doc_id=1441&D
OC_TYPE=19 

9.1.1.6(4) แบบสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบริการที่มีตอการใช
บริการ สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปการศึกษา 2555 

ดูรายละเอียด 

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

pframework/swu/qnr/repo

rt/rptqnr001.php?qnr_cd=

QNR59005604&web_syst

em_id=1 

9.1.1.6(5) รายงานการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใช

บริการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําป

การศึกษา 2555 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

 FilePDF 

7 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาระหวางหนวยงาน และ

มีกิจกรรมรวมกัน 

สํ านั กคอมพิ ว เ ตอ ร ไ ด มี ก า รส ง

บุคลากรเขาไปกรรมการเครือขาย

คุณภาพของมหาวิทยา ลัย  เพื่ อ

แลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู ข อ มูล เพื่ อ ให

สามารถดํา เนินงานดานประกัน

คุณภาพของหนวยงานใหดีขึ้น 

9.1.1.7(1) คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=p

df&FILE_ID=1707&DOC

_ID=12059&Offi=Official

dom&doc_type=16 

9.1.1.7(2) คําส่ังแตงตั้งคณะ 

กรรมการเครือขายผูปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.

th/filepdf_c.asp?types=

pdf&FILE_ID=2857&DO

C_ID=13341&Offi=Offic

ialdom&doc_type=16 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  ขอ 7  ขอ 5  คะแนน  
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สวนที่ 3 : สวนสรุป 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2555 จัดทําตาม “คูมือการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มศว ประจําปการศึกษา 2555 ซึ่งประกอบดวย 7 องคประกอบ 17 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  1 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  1 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  3 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  1 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  9 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  1 ตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  1 ตัวบงชี้ 

สํานักคอมพิวเตอร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 7 องคประกอบ โดยประเมินตัวบงชี้ 16 ตัวบงชี้ ไมประเมิน 

1 ตัวบงชี้คือตัวบงชี้ สมศ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร  โดยคาคะแนนประเมินไดจากการประเมินผลจาก

คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  รวม 17 ตัวบงชี้ 

เกณฑการประเมิน 

- อิงมาตรฐาน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เว็บไซต http://qa.swu.ac.th 
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ตาราง 6  ผลการประเมินตนเอง สํานักคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2555 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง 

จํานวนขอ
เกณฑ 

มาตรฐาน 
คะแนน 

ผลการ
ดําเนินการ 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนนิการ 

   5  

มศว 

1.1.1 

กระบวนการพัฒนาแผน 8 5 8 5  

4 การวิจัย    5  

มศว 
4.1.1 

การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

5 5 5 5  

5 การบริการวิชาการแกสังคม    5  

มศว 
5.1.1 

การบริการทางวิชาการแกสังคม 4 4 5 5  

สกอ 
5.2 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

5 5 5 5  

สมศ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

4 4 5 5  

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    5  

มศว 
6.1.1 

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิปละและ
วัฒนธรรม 

5 5 5 5  

7 การบริหารและการจัดการ    5  

สกอ 
7.1 

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
หนวยงานและผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน 

7 5 7 5  

สมศ 
13 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน 

 5 รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย 

มศว 
7.2.1 

การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู 5 5 5 5  

สกอ 
7.3 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 5 5 5  
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง 

จํานวนขอ
เกณฑ 

มาตรฐาน 
คะแนน 

ผลการ
ดําเนินการ 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

สกอ 
7.4 

ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5 6 5  

มศว 
7.5.1 

ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

7 5 7 5  

มศว 
7.6.1 

ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงาน
และการใหบริการ 

5 5 5 5  

มศว 
7.6.2 

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ  

86 

5 รอยละ 

86.60 

5  

มศว 
7.7.1 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

7 5 7 5  

8 การเงินและงบประมาณ    5  

มศว 
8.1.1 

การบริหารการเงินและงบประมาณ 5 5 5 5  

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    5  

มศว 
9.1.1 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

7 5 7 5  
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ตาราง 7  รายงานสรุปจุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง และจุดออน/สาเหตุ/ แนวการแกไข 

มาตรฐานของ 
องคประกอบ
คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ 

จุดแข็ง 
 มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  

วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการเปนลาย
ลักษณอักษร 

  มีการดําเนินการตามแผนดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

  มีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับของ
นโยบายดานไอซีทีตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย 
จนถึงระดับหนวยงาน 

จุดออน 
 ไมมี 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอ

แผนงาน/โครงการดานไอซีที และกําหนดเปน
ยุทธศาสตร ทําใหการดําเนินงานดานไอซีทีมี
ความกาวหนา 

 จัดตั้งคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  
 จัดประชุมติดตามเพื่อการปรับเปล่ียน

แผนงานใหสอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

 สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนการดําเนินงาน 

แนวทางแกไข 
 ไมมี 

องคประกอบที่ 4  
การวิจัย 

จุดแข็ง 
 มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย สํานัก

คอมพิวเตอร ทําหนาที่กํากับดูแลงานวิจัยของ
สํานักคอมพิวเตอร 

 มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 บุคลากรขาดประสบการณทางดาน
การวิจัย ควรสงเสริมใหมีความรู
และทักษะดานการวิจัย 

 ภาระหนาที่ในการรับผิดชอบมาก
ขึ้นจึงทําใหระยะเวลาในการทําวิจัย
นอย 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมี

ความความรูดานการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จัดโครงการอบรมความรูทางดาน

การวิจัยเพิ่มขึ้น 
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มาตรฐานของ 
องคประกอบ
คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 5  
การบริการวิชาการ

แกสังคม 

จุดแข็ง 
 มีคณะกรรมการ ทําหนาที่กํากับดูแล

การบริการวิชาการแกสังคมของสํานัก
คอมพิวเตอร 

 มีงบประมาณสนับสนุนงานการบริการ
วิชาการแกสังคมงตอเนื่อง 

จุดออน 
 ไมมี 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือในการ

มีสวนรวมการบริการวิชาการแกสังคม 

แนวทางแกไข 
 ไมมี 

องคประกอบที่ 6  
การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
 มีการจัดทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและ

วัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป 
 บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 

จุดออน 
 ไมมี 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรไดมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการรวมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

แนวทางแกไข 
 ไมมี 

องคประกอบที่ 7 

การบริหารและการ

จัดการ 

จุดแข็ง 
  มีคณะกรรมการตางๆ กํากับดูแล

กิจการ ทําใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

คณะกรรมการชุดตางๆ ในการบริหารจัดการ 
 บุคลากรมีศักยภาพและไดรับการ

สงเสริมใหมีโอกาสพัฒนาความรูในสายงาน
อยางตอเนื่อง 

 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารอยาง
มีคุณภาพ 

 มีบุคลากรที่มีสมรรถนะดานไอซีที ทํา
ใหการดําเนินงานตางๆ มีระบบและมีความ
คลองตัว 

จุดออน 
 ไมมี 
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มาตรฐานของ 
องคประกอบ
คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 จัดการประชุมเพื่อปรับวิธีการและ

ขั้นตอนการทํางาน โดยเฉพาะการทํางาน
ระหวางฝายใหเกิดความสะดวกคลองตัว 

 สงเสริมการลดระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหสะดวกสําหรับผูรับบริการ 

 จัดใหบุคลากรที่มีความสามารถดาน
ไอซีทีสามารถประยุกตไอซีทีใหมๆ เขาสูการ
ปฏิบัติงาน 

แนวทางแกไข 
 ไมมี 

องคประกอบที่ 8 

การเงินและ

งบประมาณ 

จุดแข็ง 
  มีแผนในการบริหารการจัดการเงินและ

งบประมาณที่ชัดเจน 
 มีการติดตามการใชงบประมาณทั้งใน

ระดับหนวยงาน และ ระดับคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร 

 มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจาก
คาลงทะเบียนเรียนที่ชัดเจน ตลอดจนการ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมตาม
แผนงาน/โครงการที่ตองจัดทําเพิ่มเติมระหวาง
ป 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จัดใหผูบริหารที่กํากับดูแลงานดานการ
คลังติดตามการใชงบประมาณ และ ปญหา
การเบิกจายอยางใกลชิด 

 มีการประชุมการติดตามการใช
งบประมาณ และ ปญหาการเบิกจาย
งบประมาณในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร 

 เรงประสานและทําความเขาใจเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของใหม ๆ ในการทํางาน 

 จัดการเผยแพรระเบียบปฏิบัติทางดาน
การคลังและพัสดุใหกับบุคลากร 

 

จุดออน 
 มีปจจัยภายนอกทําใหการบริหาร
จัดการเบิกจายงบประมาณไม
เปนไปตามแผน  

 ระเบียบการเบิกจายเงินมีการ
เปล่ียนแปลงบอยครั้ง และมีการ
ตีความไมเปนแนวทางเดียวกัน  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ศึกษาและทบทวนปจจัยที่สงผลตอ
การเบิกจายงบประมาณเพื่อปรับ
แนวปฏิบัติที่เหมาะสม 

 จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานงานคลังและพัสดุ เพื่อใหเปน
แนวปฏิบัติที่สอดคลองกัน 
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มาตรฐานของ 
องคประกอบ
คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ชัดเจน 
 มีคณะกรรมการรับผิดชอบตามหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 
 บุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน

กระบวนการประกันคุณภาพ 

จุดออน 
  ไมมี 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 จัดใหมีการใหความรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนประจํา 
 จัดการสนับสนุนและสงเสริมให

บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานประกัน
คุณภาพเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ดานประกันคุณภาพ 

 นําผลการตรวจสอบคุณภาพที่ไดมาใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง 

 พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

แนวทางแกไข 
 ไมมี 
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ภาคผนวก 1  
คณะกรรมการบรหิารคุณภาพ สํานักคอมพิวเตอร 

 

1. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

2. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ รองประธานกรรมการ 

3. อาจารยอุราพร  ศุขะทัต กรรมการ 

4. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง กรรมการ 

5. อาจารยสุพิมพ  วงษทองแท กรรมการ 

6. นางสาววิลาวัลย  บัวขํา กรรมการ 

7. นายดิเรก  อึ้งตระกูล กรรมการ 

8. นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ กรรมการ 

9. นายนคร  บริพนธมงคล กรรมการ 

10. นายสันติ  สุขยานันท กรรมการ 

11. นางพัชรินทร  สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 

12. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. วางนโยบายและแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักคอมพิวเตอร ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

3. ติดตามผลการดําเนินงาน วิเคราะหและประมวลผลการประกันคุณภาพ 

4. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 

5. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ และการ

บริหารการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

6. ติดตามผลการดําเนินการและวิเคราะหความเสี่ยงของสํานักคอมพิวเตอร เพื่อทบทวนและปรับ

แผนการดําเนินการในรอบปตอไป 
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ภาคผนวก 2   
คณะกรรมการสงเสริมการดาํเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี  

สํานักคอมพิวเตอรประจําปการศึกษา 2555 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 

1. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิลาวัลย  บัวขํา  กรรมการ 

3. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง  กรรมการ 

4. อาจารยสุพิมพ  วงษทองแท  กรรมการ 

5. นายดิเรก  อึ้งตระกูล  กรรมการ 

6. นางพัชรินทร  สนธิวนิช  กรรมการ 

7. นายสันติ  สุขยานันท  กรรมการ 

8. นายไพโรจน  ผาสุวรรณ  กรรมการ 

9. นางสาววันทนา  ผองภักต  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินการตามองคประกอบและตัวบงชี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ที่ มศว 1.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นางพัชรินทร  สนธิวนิช ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค ผูติดตามขอมูล 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ มศว 4.1.1  การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบัน 

1. อาจารยสุพิมพ  วงษทองแท ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล ผูติดตามขอมูล 
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องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ที่ มศว 5.1.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

1. นายดิเรก  อึ้งตระกูล ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. อาจารยวัชรพงศ  แสงออน ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นายชัยวัฒน  ชางกลึง ผูติดตามขอมูล 

ตัวบงชี้ที่ สกอ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

1. นายดิเรก  อึ้งตระกูล ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. อาจารยวัชรพงศ  แสงออน ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นายปวริศร  เมธานันท ผูติดตามขอมูล 

ตัวบงชี้ที่ สกอ 9  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

1. นายดิเรก  อึ้งตระกูล ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. อาจารยวัชรพงศ  แสงออน ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางสาวจิตติมา  ชางไม ผูติดตามขอมูล 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ มศว 6.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. นายไพโรจน  ผาสุวรรณ ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นายถาวร  หงษทอง ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นายเจตนิพัทธ  กวยทอง ผูติดตามขอมูล 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ สกอ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของ หนวยงาน 

1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นางพัชรินทร  สนธิวนิช ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นายดนัย  มณฑาทิพยกุล ผูติดตามขอมูล 

ตัวบงชี้ที่ สมศ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 

1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นางพัชรินทร  สนธิวนิช ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นายดนัย  มณฑาทิพยกุล ผูติดตามขอมูล 
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ตัวบงชี้ที่ มศว 7.2.1 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู 

1. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นายนคร  บริพนธมงคล ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางสาวญาดา  คนสูงดี ผูติดตามขอมูล 

ตัวบงชี้ที่ สกอ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

1. นางสาววิลาวัลย  บัวขํา ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางสาววันทนา  ผองภักต ผูติดตามขอมูล 

ตัวบงชี้ที่ มศว 7.3.1  การพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

1. นางสาววิลาวัลย  บัวขํา ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางสาววันทนา  ผองภักต ผูติดตามขอมูล 

ตัวบงชี้ที่ สกอ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

1. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข ผูติดตามขอมูล 

ตัวบงชี้ที่ มศว 7.5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นายดนัย  มณฑาทิพยกุล ผูรับผิดชอบหลักและผูติดตามขอมูล 

ตัวบงชี้ที่ มศว 7.6.1 ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

1. นางพัชรินทร  สนธิวนิช ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นายดนัย  มณฑาทิพยกุล ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ ผูติดตามขอมูล 

ตัวบงชี้ที่ มศว 7.6.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 

1. นายสันติ  สุขยานันท ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นายธนรรณพ  อินตาสาย ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นายอุดร  วงษไทย ผูติดตามขอมูล 
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ตัวบงชี้ที่ มศว 7.7.1 ระดับความสําเร็จในการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

1. นายดิเรก  อึ้งตระกูล ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นายเฉลิมพล  คํานิกรณ ผูติดตามขอมูล 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ มศว 8.1.1 การบริหารการเงินและงบประมาณ 

1. นางพัชรินทร  สนธิวนิช ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางชูศรี  เชาวนารมย ผูติดตามขอมูล 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ มศว 9.1.1  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ ผูกํากับตัวบงชี้ 

2. นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ ผูรับผิดชอบหลัก 

3. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง ผูติดตามขอมูล 

 

โดยใหปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ศึกษารายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. กําหนดแผนงานการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่ไดรับมอบหมาย 

4. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตางๆ 

5. จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน และผลการดําเนินงานในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาสํานักคอมพิวเตอร 

6. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารคุณภาพสํานักคอมพิวเตอร 
7. ทบทวนผลการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ 
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ภาคผนวก 3  
แผนการดําเนินจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 

วันที่ กิจกรรม 

1 กรกฏาคม 2555 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ สํานัก

คอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2555  

15 สิงหาคม 2555 วิเคราะหผลการประเมินรายตัวบงชี้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 

1 กันยายน 2555 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตัวบงชี้ปการศึกษา 2554 เพื่อบรรลุเปาหมายปการศึกษา 2555 

1 ตุลาคม 2555 แจงการดําเนินงานแกผูที่เกี่ยวของ ผานอีเมล 

29 พฤศจิกายน 2555   รายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษษ ประจําปการศึกษา 2555 

รอบ 6 เดือน โดยคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

 ประชุมคณะทํางานควบคุมภายใน เพื่อดําเนินการรายงานผลและการปรับปรุง

ควบคุมภายใน 

 รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555 

28 ธันวาคม 2555 แจงรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2555 

14 มกราคม 2556 ประชุมผูรับผิดชอบตัวบงชี้ทั้งหมดเพื่อติดตามการดําเนินงานเอกสารรายงานประกันคุณภาพ 

ปการศึกษา 2555 

31 มกราคม 2556  ติดตามผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 

โดยคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

10 กุมภาพันธ 2556 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

หลักเกณฑ มีดังนี ้

 ผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน 

 ประธานกรรมการ 1 คน 

 คณะกรรมการ 3 คน โดยมีคนเกาอยางนอย 1 คน 

5 กุมภาพันธ 2556 ประชุมติดตามการดําเนินงานของแตละตัวบงชี้ โดยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานแตละตัว

บงชี้ 

15 มีนาคม 2556 ดําเนินการจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

1 เมษายน 2556 ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

8 เมษายน 2556 นํารายงานผลการดําเนินงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการ MPM 
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วันที่ กิจกรรม 

9 – 12 เมษายน 2556 ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ฉบับจริง และ ไฟลแบบ

ประเมิน (excel) และหลักฐานประกอบการเบิกคาใชจายสงฝายประกันคุณภาพสํานัก

คอมพิวเตอรจัดทําประชาพิจารณประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 ผานออนไลน 

(http://ccapp.swu.ac.th/regulations/) 

15 เมษายน 2556 นํารายงานผลการดําเนินงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

กุมภาพันธ 2556 – 

เมษายน 2556 

กรอกขอมูลผลการดําเนินงานลงใน CHE QA 

24 เมษายน 2556  พิมพรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 

26 เมษายน 2556 จัดสง username และ password ที่เขาระบบ CHE QA ใหคณะกรรมการประเมินศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง และ รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ใหคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน ลวงหนา 2 สัปดาห 

20 พฤษภาคม 2556 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

21–27 พฤษภาคม 

2556 

ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ฉบับจริง และ ไฟลแบบ

ประเมิน (excel) และหลักฐานประกอบการเบิกคาใชจายสงฝายประกันคุณภาพ 

1 กรกฏาคม  –  

 31 สิงหาคม 2556 

ผูบริหารและผูเกี่ยวของนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินการตอไป 
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We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

ภาคผนวก 4  
รายนามผูรับผิดชอบตามตัวบงช้ี 

รายนามผูรับผิดชอบตามตัวบงชี ้ปการศึกษา 2555 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ผูกํากับตัวบงชี ้
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูติดตาม
ขอมูล 

จํานวนขอ
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 

องคประกอบท ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

มศว 
1.1.1 

กระบวนการพัฒนาแผน 8 5 สมบุญ   พัชรินทร   ศิริศศิเกษม    

องคประกอบที ่ 4 การวิจัย 

มศว 
4.1.1 

การพัฒนาระบบและกลไกการสนบัสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือ
พัฒนาสถาบัน 

5 5 สุพิมพ   ประกิจ     สุวิมล    

องคประกอบที ่ 5  การบริการวชิาการแกสังคม 

มศว 
5.1.1 

การบริการทางวิชาการแกสังคม 4 4 ดิเรก    อ.วัชรพงษ   ชัยวัฒน    

สกอ 
5.2 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

5 5 ดิเรก    อ.วัชรพงษ   ปวริศร    

สมศ 
9 

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

4 4 ดิเรก    อ.วัชรพงษ   จิตติมา     

องคประกอบที ่ 6  การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

มศว 
6.1.1 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 ไพโรจน   ถาวร   เจตนิพัทธ    

องคประกอบท ี 7  การบริหารและการจัดการ 

สกอ 
7.1 

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
หนวยงานและผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน 

7 5 สมบุญ     พัชรินทร    ดนัย    

สมศ 
13 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
หนวยงาน 

ไมมี 5 สมบุญ    พัชรินทร    ดนัย    

มศว 
7.2.1 

การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรยีนรู 5 5 มหัทธวัฒน     นคร     ญาดา      

สกอ 
7.3 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
 

5 5 วิลาวัลย    พรทิพย   วันทนา    
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม

 

 

รายนามผูรับผิดชอบตามตัวบงชี ้ปการศึกษา 2555 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

ผูกํากับตัวบงชี ้
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูติดตาม
ขอมูล 

จํานวนขอ
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 

สกอ 
7.4 

ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5 มหัทธวัฒน    กรัณฑรัตน   สุธาทิพย   

มศว 
7.5.1 

ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ 

7 5 สมบุญ  ดนัย   - 

มศว 
7.6.1 

ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงาน
และการใหบริการ 

5 5 พัชรินทร   ดนัย  จันทนา   

มศว 
7.6.2 

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 
86 

5 สันติ    ธนรรณพ    อุดร    

มศว 
7.7.1 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

7 5 ดิเรก    สาวิตรี   เฉลิมพล   

องคประกอบที ่ 8  การเงินและงบประมาณ 

มศว 
8.1.1 

การบริหารการเงินและงบประมาณ 5 5 พัชรินทร    สุธาทิพย    ชูศรี     

องคประกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มศว 
9.1.1 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

7 5 มหัทธวัฒน   พรทิพย    กรัณฑรัตน   
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We will strive  towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนที่สรรคสรางงานบริการไอทีช้ันเลิศใหกับ มศว และสังคม 

 

ภาคผนวก 5   
ภาพกิจกรรมประกนัคุณภาพภายใน สํานักคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2555 

 
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการสงเสริมการดําเนินงาน 

ตามองคประกอบและตัวบงชี ้สํานกัคอมพิวเตอร  

ประจําปการศึกษา 2555 

 
ประชุมคณะกรรมการฯ 

วางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  

สํานักคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2555 

 
ประชุมติดตามผลการดําเนนิการประกันคุณภาพการศกึษา 

ประจําปการศึกษา 2555 

 
ประชาพิจารณประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555  

ผานออนไลน (http://ccapp.swu.ac.th/regulations/) 

  

  
 






