


ค ำน ำ 

ในปีการศกึษา 2556 ส านักคอมพวิเตอรไ์ดด้ าเนินการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปี
การศกึษา 2556 โดยใชคู้่มอืการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน มศว ประจ าปีการศกึษา 2554 ส าหรบั
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ แต่เนื่องจากส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิชาการ 
ประเภทการบรกิารวชิาการ จงึเสนอประเมนิในองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งที่สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึผล
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์ ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัก าหนดให้ส านักคอมพวิเตอรด์ าเนินการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในทัง้ 7 องคป์ระกอบ 
โดยประเมนิตวับ่งชี ้16 ตวับ่งชี ้ไม่ประเมนิ 1 ตวับ่งชี ้คอืตวับ่งชี ้สมศ 13 การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที่
ของผู้บรหิาร  โดยค่าคะแนนประเมนิได้จากการประเมนิจากคณะกรรมการที่สภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้  
รวม 17 ตวับ่งชี้ซึ่งจากผลการประเมนิตนเองพบตวับ่งชี้ที่ยงัไม่บรรลุเป้าหมายจ านวน 1 ตวับ่งชี้คอืใน
องคป์ระกอบที ่5 ตวับ่งชี ้มศว 5.1.1 ยงัไมบ่รรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวเ้น่ืองจากขาดการบูรณาการงานบรกิาร
ทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั จากผลการด าเนินการที่ผ่านมาส านักคอมพิวเตอร์ได้จดัท าเป็น
เอกสารรายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศกึษา 2556 ซึ่งได้
อ้างองิจากคู่มอืการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน มศว ประจ าปีการศกึษา 2554 ส าหรบัหน่วยงาน
สนบัสนุนวชิาการของมหาวทิยาลยั 

นอกจากนี้  มหาวทิยาลยัได้มกีารก าหนดใหห้น่วยงานมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูในฐานขอ้มลูด้านการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา พรอ้มทัง้เชื่อมโยงเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในปจัจุบนัส านักคอมพวิเตอรไ์ด้ด าเนินการ
จดัเกบ็ขอ้มลูเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเขา้สู่ระบบออนไลน์เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในระดบัมหาวทิยาลยัต่อไป 

การจดัท ารายงานการประเมนิตนเองฉบบันี้ ไดร้บัความร่วมมอืรว่มใจจากคณะกรรมการทุกท่าน
เป็นอย่างดยีิง่และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านไว ้ ณ ทีน่ี้ส าหรบัการใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัภิารกจิ
ต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมกีารติดตามผลงานและรวบรวมผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาไว้อย่างเป็นระบบ รวมทัง้ขอขอบคุณผู้บรหิารทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็น และช่วย
พจิารณาเอกสารรายงานการประเมนิตนเองฉบบันี้ให้มคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ทัง้นี้ เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
พฒันาและเพิม่พูนการประกนัคุณภาพการศกึษาของส านักคอมพวิเตอรใ์หด้ ีเหมาะสมกับเป็นหน่วยงาน
สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยัทีม่คีุณภาพยิง่สบืต่อไป 

 

 (ผูช้่วยศาสตราจารยส์มภพ  รอดอมัพร) 
 ผูอ้ านวยการส านกัคอมพวิเตอร ์
 มถุินายน  2557 



 

Core Value 

 

 

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

S Service mind  มุง่สรา้งสรรคก์ารบรกิารทีด่ ี
T  Teawork  มุง่การท างานเป็นทมี 
R  Responsibility  มุง่สรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
I  Innovation  มุง่สรา้งสรรคน์วตักรรม 
V  Value  มุง่สรา้งคุณค่าแก่องคก์รและสงัคม 
E  Ethics & Engagement  มุง่สรา้งจรยิธรรมและรกัองคก์ร 
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ส่วนท่ี 1 : ส่วนน ำ 

1. ประวติัควำมเป็นมำ 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เป็นหน่วยงำนหนึ่งในมหำวทิยำลยัที่มฐีำนะ
เทียบเท่ำคณะ โดยเริ่มด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี พ .ศ. 2526 ในรูปของ “โครงกำรจดัตัง้ส ำนักบริกำร
คอมพวิเตอร”์ และต่อมำได้มปีระกำศจดัตัง้เป็นหน่วยงำนในรำชกิจจำนุเบกษำ และยกวทิยฐำนะเป็น 
“ส ำนกัคอมพวิเตอร”์ เมือ่วนัที ่29 ธนัวำคม 2536 เพื่อเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนดำ้นกำรใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลยั  โดยมสี ำนักงำนกลำงตัง้อยู่ที่ประสำนมติร และได้ขยำยพื้นที่
ใหบ้รกิำรไปยงั “ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มศว องครกัษ์” อยำ่งเป็นทำงกำร เมือ่วนัที ่7 กนัยำยน 2541 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์พีฒันำกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นหน่วยงำนสนับสนุนวชิำกำร เพื่อผลกัดนัและ
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวทิยำลยั เพื่อให้นิสติ 
คณำจำรย ์บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวทิยำลยัสำมำรถก้ำวทนัเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร หรอื ระบบไอซทีทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ 

ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวทิยำลยัที่มภีำรกจิหลกัในด้ำนกำรประสำนงำน 
กำรจดัท ำ และกำรวำงแผนแม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด ำเนินกำรจดัให้บรกิำรระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่ำย  ดำ้นกำรพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรของมหำวทิยำลยั  ดำ้นกำร
ใหบ้รกิำรหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์เพื่อกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยั  ตลอดจนดำ้นกำร
ใหบ้รกิำรวชิำกำรกำรฝึกอบรม และกำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

สถำนท่ีตัง้ 

 ส ำนักคอมพิวเตอร ์ (ส่วนกลำง : ประสำนมิตร) 
 อำคำร 16  ชัน้ 2 - 4 และ ชัน้ 15  มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 114  สุขมุวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรงุเทพฯ  10110 
       โทรศพัท ์ 0-2649-5706  หรอื  0-2649-5000 ต่อ 15067, 15069  
       โทรสำร  0-2259-2217 

 ส ำนักคอมพิวเตอร ์ มศว องครกัษ์ 
 อำคำรเรยีนรวม ชัน้ 3 มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  องครกัษ์ 
63  หมู ่7 ถนนรงัสติ - นครนำยก  ต ำบลองครกัษ์  อ ำเภอองครกัษ์  จงัหวดันครนำยก  26120 

        โทรศพัท ์ 0-2649-5188  หรอื  0-2649-5000 ต่อ 21124-21126  
อีเมล ์: swucc@swu.ac.th 
เวบ็ไซต ์: http://cc.swu.ac.th  
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2. ปรชัญำ  ปณิธำน  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และวตัถปุระสงค ์

ปรชัญำ 

พฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพื่อสรำ้งสรรคส์งัคมแห่งกำรเรยีนรู้ 

ปณิธำน 

มุง่พฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพื่อสรำ้งสรรคส์งัคมแห่งกำรเรยีนรูด้ว้ยปญัญำและคุณธรรม 

วิสยัทศัน์ 

พฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรบักำรสื่อสำรและกำรสรำ้งองคค์วำมรู ้เพื่อพฒันำภำรกจิของ
มหำวทิยำลยัอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

พนัธกิจ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรและประสำนงำนกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพื่อพฒันำมหำวทิยำลยั 

วตัถปุระสงค ์
1. พฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อพฒันำภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
2. พฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรคน้ควำ้วจิยัและกำรเรยีนกำรสอน 
3. พฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรมหำวทิยำลยั 
4. พฒันำบุคลำกรใหม้จีติส ำนึกและทกัษะทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
5. บรกิำรวชิำกำรดำ้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

จำกพนัธกิจและภำรกิจด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มหำวิทยำลยัมอบหมำยไว้ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดก้ ำหนดยทุธศำสตรส์ ำนกัคอมพวิเตอร ์ปี 2555 - 2559 ไว ้ดงันี้ 

ยทุธศำสตร ์

จำกพนัธกจิและภำรกจิดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวทิยำลยั ส ำนกั
คอมพวิเตอรจ์งึไดก้ ำหนดยุทธศำสตรเ์พื่อกำรพฒันำงำนส ำหรบั ปี 2555-2559 ไว ้5 ประกำร ดงันี้ 

ยทุธศำสตร ์1 พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพฒันำภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั 
ส่งเสรมิและพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของมหำวทิยำลยัให้
มศีกัยภำพสำมำรถรองรบัภำรกจิของมหำวทิยำลยัทัง้ดำ้นกำรบรหิำร กำรเรยีนกำร
สอน กำรวจิยั ท ำนุบ ำรงุศลิปวฒันธรรมและบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม 

ยทุธศำสตร ์2 พฒันำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลยัเพ่ือรองรบัภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
อย่ำงครบวงจร 

ส่งเสรมิและพฒันำระบบสำรสนเทศใหก้ำรด ำเนินภำรกจิของมหำวทิยำลยัเป็นไป
อยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 
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ยทุธศำสตร ์3 พฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรค้นคว้ำวิจยัและกำร
เรียนกำรสอน 

ส่งเสรมิและพฒันำศูนยก์ลำงแห่งกำรเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงมี
ศกัยภำพและมปีระสทิธภิำพ 

ยทุธศำสตร ์4 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำย 

ส่งเสรมิและพฒันำกำรใหบ้รกิำรวชิำกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่สงัคม 

ยทุธศำสตร ์5 พฒันำระบบกำรบริหำรส ำนักคอมพิวเตอรใ์ห้มีประสิทธิภำพ 
พฒันำระบบกำรบรหิำรและกำรจดัโครงสรำ้งองคก์รใหม้ปีระสิทธภิำพ สอดรบัภำรกจิ
และมุง่เน้นกำรใชท้รพัยำกรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

3. ภำรกิจหลกัและแผนงำน 

ภำรกิจหลกั 
ส ำนกัคอมพวิเตอรม์ภีำรกจิหลกัในกำรด ำเนินงำนดงันี้ 
1. วำงแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำย 

วำงแผนแม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศดำ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่ำยของมหำวทิยำลยัให้
ทนักบักำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละสอดคล้องกบันโยบำยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของมหำวทิยำลยั กระทรวงศกึษำธกิำร  และแผนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งชำต ิ

2. บริกำรกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำย 

จดับริกำรกำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยให้แก่ นิสิต คณำจำรย์ และ
บุคลำกรของมหำวทิยำลยั  อนัได้แก่ บรกิำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรของมหำวทิยำลยั ระบบ
สำรสนเทศห้องสมุด ระบบกำรเรยีนกำรสอนทำงไกล ระบบโทรศพัท์  และระบบสำรสนเทศและกำรใช้
งำนอื่น ๆ ผ่ำนเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ต 

3. บริกำรพฒันำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรของมหำวิทยำลยั 

วำงแผนและด ำเนินกำรพฒันำระบบสำรสนเทศทีส่นบัสนุนกำรบรหิำรงำนของมหำวทิยำลยั 
โดยประสำนกำรด ำเนินงำนกบัผูใ้ชข้องหน่วยงำนต่ำง ๆ 
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4. บริกำรกำรใช้ห้องปฏิบติักำรคอมพิวเตอร ์

จดับรกิำรกำรใช้ห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนรำยวิชำ และ
บรกิำรกำรใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ ส ำหรบัคณำจำรย ์นิสติ บุคลำกรของมหำวทิยำลยัเพื่อกำรใช้
งำนทัว่ไป 

5. บริกำรวิชำกำร 

จดับรกิำรฝึกอบรมควำมรู้และทกัษะกำรใช้งำนคอมพวิเตอร ์ให้แก่ นิสติ คณำจำรย ์บุคลำกร
ของมหำวทิยำลยัและบุคคลทัว่ไป 

6. สนับสนุนงำนวิจยัและงำนอ่ืน ๆ 

จดับรกิำรระบบสบืค้นขอ้มลูทำงวชิำกำรเพื่อสนับสนุนงำนวจิยั งำนประชำสมัพนัธผ์่ำนเครอืข่ำย 
กำรใหบ้รกิำรยมื บ ำรงุรกัษำ และค ำปรกึษำดำ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ในงำนต่ำงๆ ของมหำวทิยำลยั 

แผนงำน 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุ
วตัถุประสงค ์สอดคลอ้งกบัปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และภำรกจิหลกัของส ำนักคอมพวิเตอรท์ี่
ก ำหนดไว ้อกีทัง้เพื่อใหต้อบสนองต่อกำรด ำเนินพนัธกจิของมหำวทิยำลยั รวมทัง้สำมำรถก้ำวทนัควำม
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้มกีำรจดัท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนขึน้ โดยใหบุ้คลำกรของทุกฝำ่ยไดม้สี่วนรว่มในกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน 

ในกำรก ำหนดแผนงำนของส ำนักคอมพวิเตอร ์ นอกจำกจะพจิำรณำโดยอำศยันโยบำยกำรบรหิำรงำน
และแผนกลยุทธข์องมหำวทิยำลยัแลว้  ยงัไดค้ ำนึงถงึองคป์ระกอบและปจัจยัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้จำกภำยใน
และภำยนอกทีอ่ำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนและกำรปฏบิตังิำน อนัไดแ้ก่ 

 ผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ 
 ปญัหำ/อุปสรรค ตลอดจนขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ 
 แผนและนโยบำยดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศในระดบัประเทศ 
 แนวโน้มและทศิทำงกำรเปลีย่นแปลงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

แผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำร  

ในระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2556  ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำรที่ไดน้ ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพวิเตอร์และต่อที่ประชุมผู้บรหิำรมหำวทิยำลยั โดยในปี
กำรศกึษำ 2556 ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนักคอมพวิเตอรเ์พื่อสนับสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (ตุลำคม 2555 – กนัยำยน 2556) และ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 (ตุลำคม 2556 – กนัยำยน 2557) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร / 
โครงกำรยอ่ย / กจิกรรมต่ำงๆ  ซึง่สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำส ำนกัคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
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ประเดน็ยุทธศำสตร ์ โครงกำร/โครงกำรยอ่ย/กจิกรรม 

1. กำรพฒันำโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

 แนวปฏบิตัทิีด่ดีำ้นไอซที ี
 จดัท ำมำตรฐำนควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศ มศว 
 จดัท ำมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรระบบไอท ีส ำนกัคอมพวิเตอร ์

องครกัษ์ 
 เพิม่ประสทิธภิำพระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขำ่ย 
 ตดิตัง้หอ้งคอมพวิเตอรก์ลำงของมหำวทิยำลยั (Data Center)   

ณ อำคำรนวตักรรม ศ.ดร.สำโรช บวัศร ี
 ปรบัปรงุเครอืข่ำยสำยไฟเบอรอ์อพตคิภำยในมศว องครกัษ์ 
 ตดิตัง้ระบบเครอืข่ำยไรส้ำย (WiSE) มศว ประสำนมติร 

(Wireless Controller และ Access Point) 
 ปรบัปรงุระบบจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 
 ปรบัปรงุประสทิธภิำพเซริฟ์เวอรเ์สมอืนส่วน Hyper-V ของ

ระบบ Cloud computing 
 ปรบัปรงุระบบรกัษำควำมปลอดภยั (Firewall) มศว องครกัษ์ 
 ปรบัปรุงบรกิำรตรวจสอบลขิสทิธิร์ะบบปฏบิตักิำร Windows 8.1 
 พฒันำระบบบรหิำรกำรจดักำรไอซทีทีีด่ ี
 ระบบตรวจสอบเครอืข่ำยคอมพวิเตอร ์(Network monitor) 
 ระบบตรวจสอบสทิธิผ์ูใ้ชไ้วเลสแลนระหว่ำงมหำวทิยำลยั 

(Eduroam) 
 พฒันำระบบเครอืข่ำยบวัศรใีหร้องรบันวตักรรมหมำยเลข 

ไอพแีอดเดรส เวอรช์นั 6 (IPv6) 
 ระบบเครอืขำ่ยส่วนตวัเสมอืนผ่ำนอุปกรณ์พกพำ  

(VPN on Mobile) 
 จดัเกบ็ค่ำตดิตัง้อุปกรณ์เครอืขำ่ย (Config)  
 จดัหำเครือ่งมอืเพื่อกำรพฒันำระบบงำน 

2. กำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศของ
มหำวทิยำลยั  

 โครงกำรพฒันำสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรระบบคลงัขอ้มลู 
SupremePlus 

 ศกึษำและพฒันำระบบคลงัขอ้มลู 
 ส่งเสรมิกำรใชร้ะบบคลงัขอ้มลูมหำวทิยำลยั 
 Migrate Web Hosting Server 
 กำรประชำสมัพนัธข์อ้มลูมหำวทิยำลยัผ่ำน Mobile Device 
 ระบบ BI เพื่อกำรบรหิำร 
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 เพิม่ประสทิธภิำพเครือ่ง Web Hosting 
 ระบบประชำสมัพนัธข์อ้มลูมหำวทิยำลยัผ่ำน Mobile Device 
 ปรบัโฉมเวบ็ไซตม์หำวทิยำลยั 
 ส่งเสรมิกำรใชง้ำนระบบแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ 
 โครงกำรจดักำรควำมรูด้ำ้นระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร (ICT) 
 กำรจดักจิกรรมพฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมรูแ้ละแบ่งปนัควำมรู้

รว่มกนั ดำ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขำ่ย 

3. กำรสนับสนุนกำรเรยีน 
กำรสอนและกำรวจิยั 

 ส่งเสรมิกำรวจิยั ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 จดัท ำแผนยทุธศำสตรก์ำรวจิยัประจ ำปี 
 กจิกรรมเสรมิสรำ้งนกัวจิยัใหบ้รรลุเป้ำหมำยของงำนวจิยั 
 แนวปฏบิตัทิีด่ดีำ้นไอซที ี
 จดัท ำมำตรฐำนควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศ มศว 

บรกิำร 
 จดัท ำมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรระบบไอท ีส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

องครกัษ์ 
 พฒันำประสทิธภิำพของกำรบรกิำรไอทเีพื่อนิสติและบุคลำกร 
 บรกิำรระบบโทรศพัท ์VoIP ผ่ำน SIP Phone  
 จดัพืน้ทีบ่รกิำร ณ อำคำรนวตักรรม ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช บวัศร ี
 จดัท ำผงัครุภณัฑค์อมพวิเตอรเ์พื่ออำคำรนวตักรรม 

ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช บวัศร ี
 ส่งเสรมิแนวปฏบิตัทิีด่เีครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ส ำหรบั

หน่วยงำนเพื่อรองรบัขอ้ตกลงระดบักำรใหบ้รกิำร (SLA) 
 เปิดบรกิำรซอฟตแ์วรเ์พื่อกำรศกึษำใหม ่ส ำหรบัคณำจำรยแ์ละ

บุคลำกรในมหำวทิยำลยั 
 เพิม่ช่องทำงกำรประชำสมัพนัธร์ะบบบรกิำรไอท ี
 เสรมิสรำ้งควำมรว่มมอืกำรมกีำรใชไ้อซทีทีีด่ ี
 ระบบสำรสนเทศและระบบฐำนขอ้มลูมหำวทิยำลยั 
 ระบบ SWU-SAP Monitoring System ระยะที ่2 
 ระบบบรหิำรงำนหอพกั 
 ส่งเสรมิกำรใชง้ำนระบบส่งเสรมิกำรมงีำนท ำของนิสติ 
 ระบบจองหอ้ง online ระยะที ่2 
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 ส่งเสรมิกำรใชง้ำน ปค.004 
 ระบบงำนจองรถตู้มหำวทิยำลยั 
 ระบบประกำศข่ำวจดัซือ้จดัจำ้ง ระยะที ่2 
 ส่งเสรมิกำรใชง้ำน ระบบรบันิสติใหม ่ส ำหรบับณัฑติวทิยำลยั 
 ระบบ ROSE ระยะที ่3 
 ปรบัปรงุระบบงำนค ำรอ้งออนไลน์ 

- Web Application 
- Back Office 

 ระบบงำน TQF ระยะที ่2  - Web Application 
 มำตรฐำนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ 
 ระบบจดักำร Source Program 
 ระบบบรหิำรจดักำรกำรเรยีนกำรสอน (LMS) 
 ศกึษำกำรใชง้ำนระบบ LMS  
 ปรบัปรงุประสทิธภิำพระบบ Atutor 
 Google Apps for Education 
 ศกึษำ Google API ส ำหรบัใชใ้นกำรปรบัปรงุระบบ GAFE 
 Personal Web (Google Site) 
 กำรเชื่อมโยงระบบฐำนขอ้มลูมหำวทิยำลยัเขำ้สู่ระบบ GAFE 
 โครงกำรเพิม่เสถยีรภำพระบบสำรสนเทศ มหำวทิยำลยั 
 บ ำรงุรกัษำระบบ HURIS  
 บ ำรงุรกัษำระบบ SUPREME2004 
 บ ำรงุรกัษำระบบสำรสนเทศทัว่ไป อำทเิช่น e-Train e-Project  

e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ... 
 โครงกำรจดัหำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรใหม่ 
- โครงกำรพฒันำและตดิตัง้ระบบบรหิำรงบประมำณกำรเงนิ 

บญัช ีพสัดุ 
- โครงกำรพฒันำและตดิตัง้ระบบบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 

ระบบบรกิำร กำรศกึษำ 
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4.  กำรใหบ้รกิำรวชิำกำร  ตดิตัง้ระบบเครอืข่ำยไรส้ำย (WiSE) มศว องครกัษ์ (Wireless 
Controller และ Access Point) 

 ตดิตัง้ระบบเครอืข่ำยไรส้ำย (WiSE) มศว ประสำนมติร  
(Access Point) 

 ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ระบบเครอืขำ่ยคอมพวิเตอร ์ภำยใน มศว 
องครกัษ์ 

 กำรปรบัปรงุเครอืข่ำยสำยไฟเบอรอ์อฟตกิภำยใน มศว 
องครกัษ์ 

 พฒันำระบบบรหิำรกำรจดักำรไอซทีทีีด่ ี
 บรกิำรพสิูจน์สทิธิร์ะบบเครอืขำ่ยไรส้ำย (WiSE) ผ่ำน MAC 

Address 
 ปรบัปรงุระบบปฏบิตักิำร Cloud computing เป็นเวอรช์ัน่ 2012 
 จดัท ำแผนผงัเครอืข่ำยไฟเบอรอ์อฟตกิ 
 จดัเกบ็ค่ำตดิตัง้อุปกรณ์เครอืขำ่ย (Config) 
 เวบ็ไซต ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ส่งเสรมิกำรพฒันำเวบ็ไซตด์ว้ย CMS 
 พฒันำประสทิธภิำพของกำรบรกิำรไอทเีพื่อนิสติและบุคลำกร 
 จดัท ำ Fan Page ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 ขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำรคอมพวิเตอร ์ณ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์อำคำร

เรยีนรวม องครกัษ์ 
 จดัท ำผงัครุภณัฑค์อมพวิเตอรเ์พื่ออำคำรนวตักรรม 

ศำสตรำจำรย ์ดร.สำโรช บวัศร ี
 กำรศกึษำไซเบอร ์(SWU Cyber Education) 
 โครงกำรพฒันำแหล่งเรยีนรูด้ำ้นพรรณไมใ้นมหำวทิยำลยั 
 ICT Competency Curriculum 
 ICT Competency Training 2013 
 โครงกำร SWU Hybrid Education System 2012  

(ต่อเนื่องปีงบประมำณ 2555) 
 โครงกำรบรกิำรวชิำกำรแก่ชุมชน 2556 
 โครงกำรบรกิำรวชิำกำรส ำหรบับุคคลภำยนอก 
 โครงกำรกูเกลิแอปสเ์พื่อกำรศกึษำ 
 โครงกำรประชุมวชิำกำร :  มศว IT วชิำกำร ครัง้ที ่5 
 กำรรณรงคก์ำรรูจ้กั SWU IT Services 
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 ประชำสมัพนัธร์ะบบโดยผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
 งำน Open house ครบรอบ 20 ปี ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 โครงกำรบรกิำรวชิำกำรดำ้นคอมพวิเตอร ์
 จดัอบรมดำ้นคอมพวิเตอรแ์ก่นิสติและบุคลำกร  

ของมหำวทิยำลยั 

5.  กำรบรหิำร  โครงกำรจดักำรควำมรูด้ำ้นระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร (ICT) 

 กำรจดักจิกรรมพฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมรูแ้ละแบ่งปนัควำมรู้
รว่มกนั ดำ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขำ่ย 

 โครงกำรหำรำยได ้
 โครงกำรบรกิำรวชิำกำรส ำหรบับุคคลภำยนอก 
 โครงกำรพฒันำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 โครงสรำ้งส ำนกัคอมพวิเตอร ์ฉบบัใหม่ 
 โครงกำรวจิยัสถำบนั ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 โครงกำรศกึษำดงูำนสรำ้งองคค์วำมรูด้ำ้นกำรบรหิำรระบบ 

ไอททีีด่ ี
 โครงกำรจดัท ำแผนปฏบิตักิำรระบบสำรสนเทศ  

มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) 
 กำรรณรงคก์ำรรูจ้กั SWU IT Services 
 ประชำสมัพนัธร์ะบบโดยผ่ำนสื่อต่ำงๆ 
 ส่งเสรมิกำรวจิยั ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 จดัท ำแผนยทุธศำสตรก์ำรวจิยัประจ ำปี 
 กจิกรรมเสรมิสรำ้งนกัวจิยัใหบ้รรลุเป้ำหมำยของงำนวจิยั 
 กำรบรหิำรคุณภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
 จดัท ำแผนกำรพฒันำบุคลำกรและกำรจดักำรควำมรู ้
 Green University ของส ำนักคอมพวิเตอร ์
 ส่งเสรมิกำรประยกุตใ์ชห้ลกักำร Lean Management ในกำร

บรหิำรงำนของส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 จดัท ำแผนอตัรำก ำลงั 
 ปรบัปรงุคู่มอืปฏบิตังิำน 
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 จดัท ำแผนกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณแผ่นดนิและเงนิรำยได ้
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
คอมพวิเตอร ์

 ตดิตำมผลงำนตำมแผนปฏบิตักิำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 กำรประกนัคุณภำพ 
 กำรควบคุมภำยใน 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั

คอมพวิเตอร ์
 กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 กำรปฏบิตัติำมตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร. 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำร 5 ส 
 กำรประหยดัพลงังำน 
 ส่งเสรมิสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยมหำวทิยำลยั 
 สบืสำนและท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม 
 พฒันำสมรรถนะดำ้นภำษำสู่ประชำคมอำเซยีน 
 ภำษำไทยเขม้แขง็และรกักำรอ่ำน 
 จติอำสำสำธำรณะ 
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4. โครงสร้ำงหน่วยงำน (กำรแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักคอมพิวเตอร)์ 
 

 
   
 

 
 
 

แผนภมิูท่ี 1   โครงสรำ้งกำรแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักคอมพิวเตอร ์
(ตำมประกำศทบวงมหำวทิยำลยั เรื่องกำรแบ่งสว่นรำชกำรในมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2544 

เมื่อวนัที ่14 มถุินำยน 2544  (ในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 118 ตอนพเิศษ 57 ง  วนัที ่18 มถุินำยน 2544)  และตำมมติ
ทีป่ระชมุสภำมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วนัที ่5 ตุลำคม 2544) 

งำนบริหำรและธรุกำร 
หน่วยสำรบรรณ  
หน่วยประชมุ   
หน่วยธุรกำร   
หน่วยบคุคล 
หน่วยอำคำรสถำนที ่
หน่วยประชำสมัพนัธ ์
หน่วยบรหิำรและธุรกำร      
องครกัษ ์

งำนคลงัและพสัด ุ
หน่วยกำรเงนิ/บญัช ี  
หน่วยพสัด ุ

งำนบริกำรกำรศึกษำ 
หน่วยสนบัสนุนกำรเรยีน
กำรสอน 

หน่วยสนบัสนุนงำนบรกิำร
คอมพวิเตอร ์

หน่วยบรกิำรวชิำกำร 
งำนนโยบำยและแผน 
หน่วยแผนงำนและ
โครงกำร   
หน่วยแผนงำนงบประมำณ  
หน่วยแผนอตัรำก ำลงัและ
กำรพฒันำบุคลำกร   
หน่วยแผนวจิยัและพฒันำ 
หน่วยประเมนิและตดิตำม 
   ผลกำรด ำเนินงำน 

งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ 
หน่วยวเิครำะหแ์ละ
ออกแบบระบบ  
หน่วยพฒันำระบบ 
หน่วยวจิยัและพฒันำ 

งำนบ ำรงุรกัษำระบบ
สำรสนเทศ 
หน่วยประสำนงำนผูใ้ช ้
หน่วยตรวจสอบและดแูล
ระบบ 
งำนประสำนงำนระบบ
สำรสนเทศ องครกัษ์          

 

งำนปฏิบติักำรคอมพิวเตอร ์
หน่วยเครอืขำ่ยประจ ำ
อำคำร 
หน่วยคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ 
หน่วยบรกิำรซอฟตแ์วร ์
หน่วยวจิยัและพฒันำ 

งำนบริกำรห้องปฏิบติักำร
คอมพิวเตอร ์
หน่วยบรกิำรกำรเรยีน     
กำรสอน 
หน่วยบรกิำรสมำชกิ 
หน่วยบรกิำรกำรวจิยั 

งำนสนับสนุนวิชำกำร 
หน่วยใหค้ ำปรกึษำ 
หน่วยหอ้งสมุดวชิำกำร 

งำนปฏิบติักำรและบริกำร  
องครกัษ์ 

 

 

งำนบริหำรเครอืข่ำย 
หน่วยวศิวกรรม
เครอืขำ่ย 
หน่วยระบบ
คอมพวิเตอรห์ลกั 
หน่วยประสำนงำน
ระหว่ำงองคก์ร/ 
หน่วยงำน 
หน่วยวจิยัและพฒันำ 

งำนบริกำรเครอืข่ำย  
หน่วยบรกิำรพืน้ฐำน 
หน่วยสนบัสนุนบรกิำร 
เครอืขำ่ย 

งำนระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่ำย 
องครกัษ์ 

 

มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ส ำนักคอมพิวเตอร ์

ส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 
ฝ่ำยปฏิบติักำรและ

บริกำร 
ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่ำย 
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กำรบรหิำรงำนของส ำนักคอมพวิเตอร์มผีู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชำและ
รบัผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ และ  
มคีณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพวิเตอรท์ ำหน้ำทีก่ ำหนดนโยบำย ใหค้ ำแนะน ำใหก้ำรด ำเนินงำนของ
ส ำนกัคอมพวิเตอรบ์รรลุตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน  ตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่ำดว้ย 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2542 ประกำศ ณ วนัที ่8 มกรำคม 2542 ใหผู้อ้ ำนวยกำร
ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บริหำรงำน และรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์ และ  
มคีณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์โดยมอี ำนำจและหน้ำทีด่งันี้ 

1. วำงนโยบำยและแผนงำนของส ำนกัใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและวตัถุประสงคข์องมหำวทิยำลยั 
2. จดัระบบกำรบรหิำรงำนภำยในส ำนกั โดยไมข่ดัต่อระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหำวทิยำลยั 
3. วำงระเบยีบและออกข้อบงัคบัอื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลยัมอบหมำยหรอืเพื่อสนองต่อ  

สภำมหำวทิยำลยั 
4. ส่งเสรมิสนับสนุนกำรวจิยัและงำนวชิำกำรอื่นของส ำนกั 
5. แสวงหำควำมรว่มมอืระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั 
6. ใหค้ ำปรกึษำและเสนอควำมเหน็แก่ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั 
7. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นทีเ่กีย่วกบักจิกำรของส ำนกั หรอืตำมทีอ่ธกิำรบดมีอบหมำย 

และมรีองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอรร์บัผดิชอบก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิในฝ่ำยต่ำง ๆ  
และเพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ำยเป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย 
นอกจำกนี้ ยงัได้แต่งตัง้บุคคลเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เพื่อดูแลและ
รบัผดิชอบงำนทีเ่ป็นโครงกำรหลกัประจ ำปี  พรอ้มทัง้ไดเ้ชญิคณำจำรยท์ีม่ปีระสบกำรณ์มำเป็นทีป่รกึษำ
ส ำนักคอมพวิเตอร ์ โดยกำรด ำเนินงำนประจ ำนัน้ ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ด้มอบหมำยให้เลขำนุกำรส ำนกั
คอมพวิเตอร์ท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลรบัผดิชอบงำนของส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรคอมพวิเตอร์  และแต่งตัง้
หวัหน้ำฝำ่ยประจ ำฝำ่ยต่ำง ๆ เพื่อดแูลรบัผดิชอบงำนของฝำ่ย  ดงัแสดงตำมแผนภมูดิงันี้ 

 
แผนภมิูท่ี 2  โครงสรำ้งกำรบริหำรงำนของส ำนักคอมพิวเตอร ์  
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ผูบ้ริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ผูบ้รหิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัสงู (CIO : Chief Information Officer) 
(ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์นำยแพทย ์ เฉลมิชยั  บุญยะลพีรรณ) 

ประธำนยทุธศำสตรเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์นำยแพทย ์ เฉลมิชยั  บุญยะลพีรรณ 

ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร ์
ดร.ขนิษฐำ  รจุโิรจน์   ทีป่รกึษำ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร ์
1. ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์   ประธำนกรรมกำร 

(ผูช้่วยศำสตรำจำรยส์มภพ  รอดอมัพร) 

2. รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์   

(ดร.อรรณพ  โพธสิุข)   กรรมกำร 

3. รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์

(ผูช้่วยศำสตรำจำรยว์ชัรชยั  วริยิะสุทธวิงศ์)   กรรมกำร 

4. รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์  

(นำยสมบุญ  อุดมพรยิง่)   กรรมกำร 

5. รองศำสตรำจำรยณ์รงคศ์กัดิ ์เหล่ำศรสีนิ   กรรมกำร 

6. รองศำสตรำจำรยอ์อ้ทพิย ์รำษฎรน์ิยม   กรรมกำร 

7. อำจำรยอ์ำคม  มว่งเขำแดง   กรรมกำร 

8. นำงสำวสุวมิล  คงศกัดิต์ระกูล   กรรมกำร 

9. นำงสุธำทพิย ์ผนวกสุข   กรรมกำร 

10. นำยประกจิ  ลลีำเชีย่วชำญกุล   กรรมกำร 

11. นำงพชัรนิทร ์ สนธวินิช   เลขำนุกำร 
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คณะผูบ้ริหำรส ำนักคอมพิวเตอร ์

1. ผูช้่วยศำสตรำจำรยส์มภพ  รอดอมัพร ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
2. ดร.อรรณพ  โพธสิุข รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
3. ผูช้่วยศำสตรำจำรยว์ชัรชยั  วริยิะสุทธวิงศ์ รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
4. นำยสมบุญ  อุดมพรยิง่ รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
5. ดร.สุธดิำ  อรรถยำนันทน์ ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
6. นำยมหทัธวฒัน์  รกัษำเกยีรตศิกัดิ ์ ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
7. นำงสำววลิำวลัย ์ บวัข ำ ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
8. นำยดเิรก  อึง้ตระกูล ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
9. นำงพชัรนิทร ์ สนธวินิช เลขำนุกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
10. นำงสำวพรทพิย ์ พงษ์สวสัดิ ์ ปฏบิตัหิน้ำทีห่วัหน้ำฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 
11. นำยนคร  บรพินธม์งคล ปฏบิตัหิน้ำทีห่วัหน้ำฝ่ำยระบบ 

 คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขำ่ย 
12. นำยสนัต ิ สุขยำนนัท์ ปฏบิตัหิน้ำทีห่วัหน้ำฝ่ำยปฏบิตักิำร 

 และบรกิำร 
5.  อตัรำก ำลงั 

ในปีกำรศกึษำ 2556  ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ มบีุคลำกรทีป่ฏบิตังิำนอยูท่ ัง้สิน้  จ ำนวน  51  คน 
จ ำแนกเป็น 

1. บุคลำกรฝำ่ยบรหิำร  จ ำนวน  8  คน (รวมขำ้รำชกำรประจ ำ) 
2. บุคลำกรประจ ำ  จ ำนวน  47  คน ประกอบดว้ย   

 ขำ้รำชกำร   12  คน  
 พนกังำนมหำวทิยำลยัประจ ำ     32  คน  
 บุคลำกรทีม่ำปฏบิตังิำน ณ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์     3  คน  

3. อตัรำว่ำง  4  อตัรำ  
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ตำรำง 1  จ ำนวนอตัรำบคุลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

บุคลำกรฝำ่ยบรหิำร 
จ ำนวน 
(คน) บุคลำกรประจ ำ 

จ ำนวน 
(คน) 

ฝำ่ยบรหิำร 8 ขำ้รำชกำร 12 
ผูอ้ ำนวยกำร 
รองผูอ้ ำนวยกำร 
ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำร 

1 
3 
4 

นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ช ำนำญกำร 
(รองผูอ้ ำนวยกำร) 
ผูบ้รหิำรผูอ้ ำนวยกำรกองหรอืเทยีบเท่ำ - เจำ้หน้ำที่
บรหิำรงำนทัว่ไป 7,8  
(เลขำนุกำรส ำนกัคอมพวิเตอร)์ 
นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ช ำนำญกำรพเิศษ  
(ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำร) 
ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร ์ช ำนำญงำน  
(ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำร) 
นกัวชิำกำรศกึษำ ช ำนำญกำร 
นกัวชิำกำรพสัดุ ช ำนำญกำร 
ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร ์ช ำนำญงำน 
ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร ์ปฏบิตักิำร 
ผูป้ฏบิตังิำนบรหิำร ปฏบิตังิำน 

1 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
1 
1 
3 
1 
1 

  พนกังำนมหำวทิยำลยั 32 
  รวม 35 อตัรำ (ว่ำง 3 อตัรำ)    
  นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร*์ 17 
  นกัวชิำกำรเงนิและบญัช ี 2 
  เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป 2 
  นกัวชิำกำรพสัด ุ 1 
  ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร ์ 7 
  ผูป้ฏบิตังิำนบรหิำร 3 

  บุคลำกรทีม่ำปฏบิตังิำนเตม็เวลำ ณ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 3 
  รวม  4 อตัรำ  (ว่ำง 1 อตัรำ)    
  นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ 3 

รวม 8 รวม  47 

รวมบุคลำกรทัง้สิน้ (ไม่รวมอตัรำว่ำง)   51 คน 

 
ขอ้มลูบุคลำกร  ณ  วนัที ่ 31 พฤษภำคม  2557 

หมำยเหตุ    บุคลำกรทีป่ฏบิตังิำนประจ ำทีส่ ำนกัคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 47  อตัรำ 
  



16 

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

 

ตำรำง 2  จ ำนวนและร้อยละของบคุลำกร  จ ำแนกตำมประเภทบคุลำกร และวฒิุกำรศึกษำท่ีจบ 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒกิำรศกึษำทีจ่บ 

รวม 
(คน) 

คดิเป็น 
รอ้ยละ
(%) 

ป. เอก 
(คน) 

ป. โท 
(คน) 

ป. ตร ี
(คน) 

ปวส 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

1. บุคลำกรฝ่ำยบรหิำร* 4 - - - - 4 7.84 
2. บุคลำกรประจ ำ        
   2.1 ขำ้รำชกำร        
      - สำยสนบัสนุนวชิำกำร - 6 6 - - 12 23.53 
   2.2 พนกังำนมหำวทิยำลยั   
      - สำยสนบัสนุนวชิำกำร        

 
- 

 
6 

 
19 

 
6 

 
1 

 
32 

 
62.75 

  2.3 บุคลำกรทีม่ำปฏบิตังิำน 
       ณ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
     - สำยสนบัสนุนวชิำกำร 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

5.88 
รวมบุคลำกรทัง้หมด 4 14 26 6 1 51** 100 

รวมเป็นรอ้ยละ 7.84 27.45 50.98 11.76 1.96   
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภำคม 2557 

*   บุคลำกรทีม่คี ำสัง่ใหม้ำปฏบิตังิำน  ณ  ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ เตม็เวลำ 
**  อตัรำก ำลงัทีม่ตีวัปฏบิตังิำนอยู่ ณ 31 พฤษภำคม 2557 (ไม่นบัรวมอตัรำว่ำง 4 อตัรำ) 

ตำรำง 3  จ ำนวนบคุลำกรท่ีศึกษำต่อ  จ ำแนกตำมวฒิุกำรศึกษำท่ีศึกษำ 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒกิำรศกึษำทีศ่กึษำต่อ 

รวม 
(คน) 

คดิเป็น
รอ้ยละ 
(%) 

ป. เอก 
(คน) 

ป. โท 
(คน) 

ป. ตร ี
(คน) 

ปวส. 
(คน) 

1. ขำ้รำชกำร       
ประเภทผูบ้รหิำร - - - - - - 
ประเภทวชิำชพีเฉพำะหรอืเชีย่วชำญ
เฉพำะ 

- - - - - - 

ประเภททัว่ไป - 1 - - 1 1.96 
2. พนกังำนมหำวทิยำลยัสำยสนบัสนุน
วชิำกำร  - 6 1 - 7 13.73 
รวมบุคลำกรทีศ่กึษำต่อ - 7 1 - 8   
รวมเป็นรอ้ยละ 1.96 13.73 1.96 -  17.65 

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 31 พฤษภำคม 2557 
หมำยเหตุ บุคลำกรศกึษำต่อนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 8 คน 
 บุคลำกรทัง้หมด รวมทัง้สิน้  จ ำนวน 47 คน (นบัรวม *ผูบ้รหิำร 4 คน (ทีม่ำปฏบิตังิำนเตม็เวลำ) 
  กำรค ำนวณรอ้ยละ  =                                จ ำนวนบุคลำกรทีล่ำศกึษำต่อ     x 100 

                           บุคลำกรทัง้หมด  รวมทัง้สิน้  จ ำนวน  47  คน  (นบัรวม *ผูบ้รหิำร 4 คน) 
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6. ควำมรบัผิดชอบและหน้ำท่ีของฝ่ำย 

ส ำนักคอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีำรแบ่งส่วนงำนภำยในออกเป็น 4 ฝ่ำย 
โดยในแต่ละฝำ่ยมกีำรก ำหนดควำมรบัผดิชอบและจดัแบ่งหน้ำทีอ่ย่ำงชดัเจน  ดงัน้ี 

ส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์

รบัผดิชอบงำนต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรและจดักำรของส ำนักคอมพวิเตอร ์อนัไดแ้ก่ งำนบรหิำร
และธุรกำร งำนคลงัและพสัดุ งำนบรกิำรกำรศกึษำ งำนนโยบำยและแผน 

ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

รบัผดิชอบงำนพฒันำระบบสำรสนเทศ โดยท ำหน้ำทีว่เิครำะห ์ออกแบบ พฒันำ และวจิยัและพฒันำระบบ
สำรสนเทศ และงำนบ ำรุงรกัษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรมหำวทิยำลยัโดยกำรประสำนงำนผู้ใช้  
ตรวจสอบและดแูลระบบ รวมทัง้งำนประสำนงำนระบบสำรสนเทศ องครกัษ์ 

ฝ่ำยปฏิบติักำรและบริกำร 

รบัผดิชอบงำนปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรแ์ละงำนบรกิำรหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์โดยท ำหน้ำทีต่รวจสภำพ 
ซ่อมบ ำรุงรกัษำ และจดัใหบ้รกิำรเครื่องไมโครคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกจิกรรมกำรเรยีน
กำรสอน กำรวจิยั กำรบรกิำรวชิำกำร และกิจกรรมอื่นๆ ของมหำวทิยำลยั และกำรบรกิำรใหค้ ำแนะน ำ
ปรกึษำดำ้นคอมพวิเตอรแ์ก่อำจำรย ์บุคลำกร และนิสติ รวมทัง้งำนปฏบิตักิำรและบรกิำร องครกัษ์ 

ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำย 

รบัผดิชอบงำนบรหิำรและบรกิำรระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่ำย โดยท ำหน้ำที่วเิครำะห์และออกแบบ 
จดักำรและดูแลบ ำรุงรกัษำ และจดัให้บรกิำรกำรใช้งำนระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่ำยของมหำวทิยำลยั 
รวมทัง้งำนระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขำ่ย องครกัษ์  

7. อำคำรและห้องให้บริกำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร์ มทีี่ท ำกำร ณ อำคำร 16 มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึ่งมพีื้นที่ใน ควำม
รบัผดิชอบ จ ำนวน 4 ชัน้ คอื ชัน้ 2, 3, 4, 15 และส ำนักคอมพวิเตอร์ ณ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
องครกัษ์ อำคำรเรยีนรวม ชัน้ 3 โดยแบ่งเป็นหอ้งบรกิำร/ หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
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ตำรำง 4  ข้อมลูห้องให้บริกำร/ห้องปฏิบติักำรคอมพิวเตอร ์

ประเภทหอ้ง สถำนทีต่ัง้ ควำมจ ุ
(ตร.ม.) 

เครื่อง 
ขยำย
เสยีง 

(เครื่อง) 

เครื่อง
วชิวล
ไลเซอร ์
(เครื่อง) 

เครื่องฉำย
สญัญำณ
ภำพ

คอมพวิเตอร ์
(เครื่อง) 

ทีน่ัง่ฟงั 
บรรยำย 

(ที)่ 

เครื่อง
คอมพวิเตอร ์

(เครื่อง) 

จุดต่อ
เครอืขำ่ย 

(จุด) 

1. ห้องบรรยำย เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

16-406 
อำคำร 16  
ชัน้ 4 

264 1 1 1 60 - 2 

2. ห้องปฏิบติักำรคอมพิวเตอร ์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

16-301 
อำคำร 16  
ชัน้ 3 

132 1 - 1 - 51 51 

16-302 
อำคำร 16  
ชัน้ 3 

132 1 - 1 - 51 51 

16-310 
อำคำร 16  
ชัน้ 3  

117 1 - 1 - 25 25 

302/1 
อำคำรเรยีนรวม 

ชัน้ 3 
90 1 - 1 - 35 41 

302/2 
อำคำรเรยีนรวม 

ชัน้ 3 
90 1 - - - 20 50 

303 
อำคำรเรยีนรวม 

ชัน้ 3 
54 - - 1 - 21 30 

3. ห้องปฏิบติักำรคอมพิวเตอร ์เพื่อกำรบริกำร 

โถงบรกิำร อำคำร 16  
ชัน้ 3 194 - - - - 31 40 

16-308, 
309 

อำคำร 16  
ชัน้ 3 132 - - - - 70 50 

301 อำคำรเรยีนรวม 
ชัน้ 3 216 - - - - 101 102 

4. ห้องประชุม 
หอ้งประชมุ 
ดร.สนุทร 
แกว้ลำย 

อำคำร 16  
ชัน้ 4 264 1 - 1 50 1 2 

หอ้งประชมุ
ส ำนกังำน
ผูอ้ ำนวยกำร 

อำคำร 16  
ชัน้ 4 27 - - 1 - - 1 

หอ้ง 16-410 
(หอ้งประชุม
ทำงไกล VC1) 

อำคำร 16  
ชัน้ 4 72 1 - 1 10 - 2 

หอ้ง 303 
(หอ้งประชุม
ทำงไกล VC2) 

อำคำรเรยีน 
รวม องครกัษ์ 

ชัน้ 3 
35 - - - 10 - 21 

รวมทัง้ส้ิน  1,951 8 1 9 130 406 518 
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7.1 กำรบริกำรห้องบรรยำยเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและห้องประชุม 

ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัเตรยีมหอ้งบรรยำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่อำจำรย ์ส ำหรบักำรเรยีน
กำรสอนรำยวชิำ และส ำหรบัหน่วยงำนในมหำวทิยำลยัทีม่คีวำมตอ้งกำรใชห้อ้งบรรยำยเพื่อกจิกรรมกำร
บรกิำรวชิำกำรแก่ชุมชน 

ช่วงเวลำกำรให้บริกำร 
วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์  ระหว่ำงเวลำ 08.00 น. - 16.00  น. 
วนัเสำร ์- วนัอำทติย ์ ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. - 16.30  น. 

ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์จ ำนวน 1 เครือ่ง สำมำรถเชื่อมต่อกบัเครอืขำ่ยบวัศรแีละตดิต่อกบัเครอืขำ่ย
อนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลำ 

ห้องประชุม ดร.สนุทร แก้วลำย  (คุณสมบตัขิองเครือ่ง) 
 Intel Core 2 Duo 2.2 GHz 
 RAM 1 GB 
 Hard Disk 320 GB 

7.2  กำรบริกำรห้องปฏิบติักำรคอมพิวเตอรเ์พ่ือกำรเรียนกำรสอน 

ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัเตรยีมหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรเ์พื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่อำจำรย ์
ส ำหรบักำรเรยีนกำรสอนรำยวชิำ และส ำหรบัหน่วยงำนในมหำวทิยำลยัที่มคีวำมต้องกำรใชห้้องปฏบิตัิกำร
เพื่อกจิกรรมกำรบรกิำรวชิำกำรแก่ชุมชน 

ช่วงเวลำกำรให้บริกำร 
วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์   ระหว่ำงเวลำ 08.00 น. - 16.00  น. 
วนัเสำร ์- วนัอำทติย ์  ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. - 16.30  น. 

ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์จ ำนวน 203 เครือ่ง ทุกเครือ่งเชื่อมต่อกบัเครอืขำ่ยบวัศรแีละสำมำรถตดิต่อกบั
เครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลำ 

ปร
ะส
ำน

มติ
ร ห้อง 16-301 

คณุสมบตัขิองเครื่อง 
Intel Core 2 Quad  2.66 GHz 
RAM 2 GB 
Hard Disk 320 GB 

ห้อง 16-302 
คณุสมบตัขิองเครื่อง 

Intel Core 2 Quad  2.66 GHz 
RAM 2 GB 
Hard Disk 320 GB 

ห้อง 16-310 
คณุสมบตัขิองเครื่อง 

Intel Core 2 Duo 1.86 GHz 
RAM 2 GB 
Hard Disk 250 GB 

 จ ำนวน 51 เครื่อง จ ำนวน 51 เครื่อง จ ำนวน 25 เครื่อง 

อง
คร
กัษ

์ 

ห้อง 302/1 
คณุสมบตัขิองเครื่อง 

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 
RAM 1 GB 
Hard Disk 160 GB 

ห้อง 302/2 
คณุสมบตัขิองเครื่อง 

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 
RAM 1 GB 
Hard Disk 160 GB 

ห้อง 303 
คณุสมบตัขิองเครื่อง 

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 
RAM 1 GB 
Hard Disk 160 GB 

 จ ำนวน 35 เครื่อง จ ำนวน 20 เครื่อง จ ำนวน 21 เครื่อง 
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7.3 กำรบริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

ส ำนักคอมพวิเตอร์ได้จดัห้องปฏิบตัิกำรคอมพวิเตอร์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่อำจำรย์ และ
บุคลำกรของมหำวทิยำลยั รวมทัง้นิสติทุกระดบัชัน้ เพื่อใชง้ำนคอมพวิเตอรส์ ำหรบักิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง
กบักำรเรยีน กำรสอน กำรวจิยั และกำรบรกิำรวชิำกำร   

ช่วงเวลำกำรให้บริกำร 
วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์ ระหว่ำงเวลำ 08.00 น. - 19.00 น. 
วนัเสำร ์- วนัอำทติย ์ ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. - 16.30 น. 

ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์จ ำนวน 201 เครือ่ง พรอ้มเครือ่งพมิพผ์ลผ่ำนเครอืข่ำย 3 เครือ่ง ทุกเครือ่ง
เชื่อมต่อกบัเครอืขำ่ยบวัศรแีละสำมำรถตดิต่อกบัเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลำ 

 

ปร
ะส
ำน

มติ
ร ห้อง 16-307 (โถงบรกิำร) 

คุณสมบตัขิองเครื่อง 
Intel Core 2 Duo  2.4 GHz 
RAM 1 GB 
Hard Disk 160 GB 

ห้อง 16-308, 309 
คุณสมบตัขิองเครื่อง 

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 
RAM 1 GB 
Hard Disk 160 GB 

 จ ำนวน 31 เครื่อง จ ำนวน 70 เครื่อง 

อง
คร
กัษ

 ์

ห้อง 301 
คุณสมบตัขิองเครื่อง 

Intel Core i5   2.8 GHz 
RAM 4 GB 
Hard Disk 320 GB 

  

 จ ำนวน 100 เครื่อง  

8. งบประมำณและกำรเงิน 

ในงบปีประมำณ พ.ศ. 2556 ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดร้บักำรจดัสรรงบประมำณจำกแหล่งงบประมำณ 
จ ำนวน  4 แหล่งงบประมำณ  ไดแ้ก่  

8.1 งบประมำณแผ่นดนิ 
8.2 งบประมำณแผ่นดนิ (โครงกำรบรกิำรวชิำกำรแก่ชุมชน) 
8.3 งบประมำณเงนิรำยได ้
8.4 กองทุนพฒันำมหำวทิยำลยั 
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ตำรำง 5 แสดงงบประมำณท่ีได้รบัจดัสรรในภำพรวมจ ำแนกตำมแหล่งเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  

แหล่งเงนิ ไดร้บัจดัสรร ใชไ้ป 
โอนคนื
สว่นกลำง 

กนัไวเ้บกิ 
เหลื่อมปี 

คงเหลอื 

งบประมำณแผ่นดนิ 17,517,505.00 7,445,683.00 

42.50% 

272,486.74 

1.56% 

9,565,000.00 

54.60% 

234,335.26 

1.34% 

งบประมำณแผ่นดนิ 
(โครงกำรบรกิำรวชิำกำรแก่ชมุชน) 

4,080,000.00 2,488,277.19 

60.99% 

1,183,443.10 

29.00% 

 408,279.71 

10.01% 

งบประมำณเงนิรำยได ้ 24,801,900.00 13,933,907.78 

56.18% 

-  6,208,200.00 

25.03% 

4,659,992.22 

18.79% 

กองทุนพฒันำ
มหำวทิยำลยั 

1,370,000.00 1,312,848.00 

95.83% 

-   57,152.00 

4.17% 

รวมทัง้สิน้ 
47,769,405.00 25,180,715.97 

52.71% 

1,455,929.847 

3.05% 

15,773,200.00 

33.02% 

5,359,759.19 

11.22% 

 

กรำฟแสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

 

 
  

งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน (บก) งบเงินรายได้ กองทนุพฒันาฯ รวมทัง้สิน้

17.517 

4.080 

24.802 

1.370 

47.769 

7.446 
2.488 

13.934 

1.313 

25.181 

0.272 1.183 

-

-

1.455 9.565 

6.208 

15.773 

ได้รับจดัสรร ใช้ไป โอนคืนสว่นกลาง กนัไว้เบกิเหลือ่มปี คงเหลอื

หน่วย : ล้ำนบำท 
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8.1 งบประมำณแผน่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

ผลผลิต หมวดรำยจ่ำย ได้รบัจดัสรร ใช้ไป 
โอนคืน

ส่วนกลำง 
กนัไว้เบิก คงเหลือ 

ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 งบด ำเนินงำน 765,200.00 760,813.74 

99.43% 

-  4,386.26 

0.57% 

 งบลงทุน 11,850,000.00 2,132,091.00 

17.99% 

- 9,565,000.00 

80.72% 

152,909.00 

1.29% 

 รวมทัง้ส้ิน 12,615,200.00 2,892,904.74 

22.93% 

- 9,565,000.00 

75.82% 

157,295.26 

1.25% 

ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตรส์ขุภำพ 

 งบด ำเนินงำน 3,746,705.00 3,474,218.26 

92.73% 

272,486.74 

7.27% 

 - 

ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำตำมโครงกำรเร่งรดัผลิตบณัฑิตสำขำวิชำท่ีขำดแคลน - ทำงด้ำนทนัตแพทยศำสตร ์

 งบเงินอดุหนุน

ทัว่ไป 

1,155,600.00 1,078,560.00 

93.33% 

  77,040.00 

6.67% 

รวม

ทัง้ส้ิน 

17,517,505.00 7,445,683.00 

42.50% 

272,486.74 

1.56% 

9,565,000.00 

54.60% 

234,335.26 

1.34 

 

กรำฟเปรยีบเทยีบรอ้ยละของกำรเบกิจ่ำยงบประมำณเงนิแผ่นดนิ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

ผลผลติ : ผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

      
  

งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมทัง้สิน้

0.765

11.85
12.615

0.761
2.132

2.893

-

9.565 9.565

0.004 0.153 0.157

ไดร้บัจดัสรร ใชไ้ป กนัไวเ้บกิเหลื่อมปี คงเหลอื

หน่วย : ล้ำนบำท
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ผลผลติ : ผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำดำ้นวทิยำศำสตรส์ุขภำพ 

 

ผลผลติ : ผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำโครงกำรเร่งรดัผลติบณัฑติสำขำวชิำทีข่ำดแคลน 

 
 

ภำพรวมทุกผลผลติ 

   
 

  

งบด ำเนินงำน

3.747
3.747

0.272 -

ไดร้บัจดัสรร ใชไ้ป โอนคนืส่วนกลำง คงเหลอื

หน่วย : ล้านบาท

เงนิอุดหนุน

1.156
1.079

0.077

ไดร้บัจดัสรร ใชไ้ป คงเหลอื

หน่วย : ล้ำนบำท

รวมทัง้ส้ิน

17.517

7.446

0.272

9.565

0.234

ไดร้บัจดัสรร ใชไ้ป โอนคนืส่วนกลำง กนัไวเ้บกิเหลื่อมปี คงเหลอื

หน่วย : ล้ำนบำท
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8.2 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  
แผนงำน  : สรำ้งและกระจำยโอกำสทำงกำรศกึษำใหท้ัว่ถงึและเป็นธรรม  
ผลผลติ : ผลงำนกำรใหบ้รกิำรวชิำกำร งบเงนิอุดหนุน 

1. โครงกำรเครือข่ำยเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรเรียนรู้แก่ชุมชน จงัหวดัสระแก้ว 
ไดร้บัจดัสรร  4,000,000.00 บำท 

2. โครงกำร กำรท ำตลำดออนไลน์เพ่ือผลิตภณัฑช์ุมชน จงัหวดันครนำยก 
ไดร้บัจดัสรร  80,000.00 บำท 
 

ประเภทรำยจ่ำย ไดร้บัจดัสรร ใชไ้ป รอ้ยละ 
โอนคนื
สว่นกลำง 

รอ้ยละ คงเหลอื รอ้ยละ 

งบเงินอดุหนุน 

1.โครงกำรเครอืขำ่ยเสรมิสรำ้งสมรรถนะกำรเรยีนรูแ้กชุ่มชน จงัหวดัสระแกว้ 

 4,000,000.00 2,455,756.69 61.39 1,183,443.10 29.59 360,800.21 9.02 

2.โครงกำรกำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน จงัหวดันครนำยก 

 80,000.00 32,520.50 40.65 - - 47,479.50 59.35 

รวมทัง้สิน้ 4,080,000.00 2,488,277.19 60.99 1,183,443.10 29.00 408,279.71 10.01 

 
กรำฟเปรียบเทียบร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินแผน่ดิน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
(โครงกำรบรกิำรวชิำกำรแกชุ่มชน) 

 

 
  

โครงกำรเครอืขำ่ยสมรรถนะฯ โครงกำรกำรท ำตลำดออนไลน์ฯ รวมทัง้สิน้

4.000 

0.040 

4.080 

2.456 

0.032 

2.488 

1.183 
-

1.183 
0.361 0.047 0.408 

ไดร้บัจดัสรร ใชไ้ป โอนคนืส่วนกลำง คงเหลอื

หน่วย : ล้ำนบำท 
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8.3 งบประมำณเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ตัง้แต่เดือนตลุำคม 2555 – กนัยำยน 2556 
ได้รบัจดัสรร ดงัน้ี 
ประเภท
รำยจ่ำย 

ไดร้บัจดัสรร 
(หลงัปรบัโอน
เปลีย่นแปลง) 

ใชไ้ป รอ้ยละ กนัไวเ้บกิ รอ้ย
ละ 

คงเหลอื รอ้ยละ 

ค่ำจำ้งชัว่ครำว  3,590,700.00 3,590,700.00 100.00 - - - - 

ค่ำตอบแทน 
ใชส้อยและวสัด ุ

9,637,940.00 4,434,050.84 46.01 4,792,200.00 49.72 411,689.16 4.27 

สำธำรณูปโภค 480,900.00 351,671.92 73.13 - - 129,228.08 26.87 

งบลงทุน 4,195,800.00 2,515,419.90 59.95 1,402,000.00 33.41 278,380.10 6.64 

งบเงนิอุดหนุน 5,792,160.00 2,455,668.00 42.40 14,000.00 0.24 3,322,492.00 57.36 

งบรำยจ่ำยอื่น 1,102,400.00 586,197.12 53.17 - - 516,202.88 46.83 

งบกลำง 2,000.00 - - - - 2,000.00 100.00 

รวมทัง้สิน้ 24,801,900.00 13,933,707.78 56.18 6,208,200.00 25.03 4,659,992.22 18.79 

 
กรำฟเปรียบเทียบร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

 
  

3.590 

9.638 

0.481 

4.196 

5.792 

1.102 0.002 

3.590 

4.434 

0.352 

2.515 2.456 

0.586 
-

-

4.792 

-
1.402 

0.014 -
-

- 0.412 0.129 0.278 

3.322 

0.516 0.002 

ไดร้บัจดัสรร ใชไ้ป กนัไวเ้บกิ คงเหลอื

หน่วย : ล้ำนบำท
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8.4 กองทุนพฒันำมหำวิทยำลยั 
 โครงกำร “ระบบกำรศกึษำไฮบรดิมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2555 

(SWU Hybrid Education System 2012)”   จ ำนวน  1,370,000.00  บำท 
 

ประเภทรำยจำ่ย ได้รบัจดัสรร ใช้ไป รอ้ยละ คงเหลือ รอ้ยละ 

ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ 1,370,000.00 1,312,848.00 95.83 57,152.00 4.17 

 

 
 

9. กำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำของส ำนักคอมพิวเตอร ์

9.1 วตัถปุระสงคก์ำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ 

1. เพื่อสรำ้งระบบเครอืข่ำยคอมพวิเตอร ์ทัง้ในระดบัมหำวทิยำลยั สงัคมไทย และนำนำประเทศให้
มปีระสทิธภิำพ 

2. เพื่อพฒันำระบบคอมพวิเตอรใ์หเ้ป็นเครือ่งมอืสนับสนุนกำรพฒันำระบบและกำรประกนัคุณภำพ 
กำรศกึษำใหม้ปีระสทิธภิำพ 

3. เพื่อพฒันำระบบเครอืข่ำยขอ้มูลที่มปีระสทิธภิำพ หรอืสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำวจิยัในกำร
กำ้วไปสู่ควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำร 

4. เพื่อพฒันำบุคลำกรของมหำวทิยำลยัให้มทีศันคตทิี่ด ีและมศีกัยภำพสูงในกำรแสวงหำข้อมูล
ขำ่วสำรในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีม่ปีระสทิธภิำพ 

5. เพื่อพฒันำมำตรฐำนและระบบกำรตรวจสอบประเมนิผลระบบเครอืข่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ของส ำนกัคอมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิำพ 

โครงกำร ระบบกำรศกึษำไฮบรดิมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2555

1.370 1.313 

0.057 

ไดร้บัจดัสรร ใชไ้ป คงเหลอื
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9.2 นโยบำยและมำตรกำรกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ 

1. สรำ้งระบบมำตรฐำนและระบบกำรตรวจสอบประเมนิผลระบบเครอืข่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
กำรบรหิำรจดักำรและกำรบรกิำร รวมทัง้กำรตรวจสอบ และพฒันำระบบมำตรฐำนและระบบกำร
ตรวจสอบประเมนิผล 

2. สร้ำงมำตรฐำนระบบเครอืข่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศภำยในมหำวทิยำลยั  กำรประสำนงำน
เครอืข่ำยระหว่ำงมหำวทิยำลยัทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศในสงัคมไทย และในระบบ
สำกล 

3. สร้ำงมำตรฐำนระบบบรหิำรจดักำร กำรบรหิำรจดักำรเครอืข่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศและ 
กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร ทัง้ภำยในองคก์รและกำรเชื่อมโยงระหว่ำงองคก์ร 

4. สรำ้งมำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรบรกิำรทัง้กำรบรกิำรภำยในมหำวทิยำลยัระหว่ำงมหำวทิยำลยั
และสงัคม 

5. สรำ้งมำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรทำงดำ้นวชิำกำร เพื่อใหส้ ำนักคอมพวิเตอรส์ำมำรถสรำ้งสรรค์
วชิำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ  และสำมำรถพฒันำเป็นศูนยก์ลำงเผยแพร่วชิำกำรและ 
กำรคน้ควำ้วจิยัของมหำวทิยำลยัไปสู่สงัคม 

6. สรำ้งมำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรทำงด้ำนทรพัยำกรบุคคลและทรพัยส์นิ ใหส้ำมำรถพฒันำและ
ผลกัดนัภำรกจิของส ำนักคอมพวิเตอรใ์หม้ศีกัยภำพสูงสุดตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

9.3 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ 

1. ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ด้ก ำหนดปรชัญำ ปณิธำน เป้ำหมำย วตัถุประสงค์ แผนงำนในแต่ละภำรกจิ 
และก ำหนดให้มีกำรประเมิน ติดตำม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนนัน้ (ตำมประกำศ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง นโยบำยและมำตรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ลงวนัที่ 15 เดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2542) 

2. ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ส ำนักคอมพวิเตอร์  โดยมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  ได้แก่คณะกรรมกำรบริหำร
คุณภำพ  ส ำนักคอมพวิเตอร ์ คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและตวั
บ่งชี ้

3. ส ำนักคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมกำรควบคุมภำยใน  ได้แก่ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
คอมพวิเตอร์   และคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและตวับ่งชี้ ของ
ส ำนักคอมพวิเตอร ์เพื่อใหก้ำรด ำเนินกจิกรรมกำรควบคุมภำยในของส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นไป
ดว้ยควำมเรยีบรอ้ยและถูกต้องตำมระเบยีบคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่ำดว้ยกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 

4. ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ดก้ ำหนดใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพทุกชุดในระดบั
บรหิำรและปฏบิตักิำร เพื่อกำรควบคุมตรวจสอบและประเมนิผลงำนเป็นประจ ำ
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ส่วนท่ี 2 : องคป์ระกอบคณุภำพ ตวับง่ช้ีและเกณฑก์ำรประเมิน 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญำ ปณิธำน วตัถปุระสงค ์และแผนด ำเนินกำร 

หลกักำร 

หน่วยงำนแต่ละแห่งมปีรชัญำ ปณิธำน และจุดเน้นทีอ่ำจแตกต่ำงกนั ดงันัน้ จงึเป็นหน้ำทีท่ีห่น่วยงำน
จะก ำหนดวสิยัทศัน์ แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัปรชัญำ ปณธิำน 
กฎหมำย และจุดเน้นของหน่วยงำน ทีส่นับสนุนภำรกจิของมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒตำมหลกักำร
อุดมศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวชิำชพี(ถ้ำม)ี ตลอดจน
สอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และกำรเปลีย่นแปลงของ
กระแสโลก 

ในกระบวนกำรก ำหนดวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ ์คณะกรรมกำรบรหิำรหน่วยงำนเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วมของสมำชกิทุกกลุ่มในหน่วยงำน และมกีำรถ่ำยทอดวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ทีก่ ำหนดแล้วให้
รบัทรำบทัว่กนัทัง้องคก์ร ตลอดจนผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี เช่น ผูป้กครอง ชุมชน ผูใ้ชบ้รกิำรและสงัคมโดยรวม 

มำตรฐำนและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 
1. พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ส ำนกังำน

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรบรหิำรกำรศกึษำ 
2. พระรำชบญัญตัหิน่วยงำนอุดมศกึษำของรฐัและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัที ่ 2(พ.ศ.2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรศกึษำของชำต ิพ.ศ. 2547 ส ำนกังำนเลขำธกิำรคณะกรรมกำรบรหิำรกำรศกึษำ 
5. มำตรฐำนกำรอุดมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
6. มำตรฐำนหน่วยงำนอุดมศกึษำ พ.ศ.2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
8. หลกักำรอุดมศกึษำ 
9. พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และพระรำชบญัญตัขิองหน่วยงำน (ถำ้ม)ี 
10. ปรชัญำ และปณธิำนของมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และของหน่วยงำน 
11. แผนยทุธศำสตร ์15 ปี มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตวับ่งช้ี  จ ำนวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 
มศว 1.1.1  กระบวนกำรพฒันำแผน 

ตวับ่งช้ี มศว 1.1.1  กระบวนกำรพฒันำแผน 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมำณ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

หน่วยงำนมพีนัธกจิหลกัในกำรด ำเนินที่แตกต่ำงกนั กำรด ำเนินงำนตำม พนัธกจิหลกัของแต่ละ
หน่วยงำนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้
สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้น มคีุณภำพ มคีวำมเป็นสำกล และเจรญิเติบโตอย่ำงยัง่ยนื ดงันัน้ 
หน่วยงำนต้องก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ตลอดจนมกีำรพฒันำแผนกลยุทธแ์ละแผนด ำเนินงำน เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ในกำรพฒันำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพจิำรณำอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้นของหน่วยงำนและ
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒแล้ว จะต้องค ำนึงถงึหลกักำรอุดมศกึษำ กรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 
มำตรฐำนกำรศกึษำของชำต ิมำตรฐำนกำรอุดมศกึษำ มำตรฐำนวชิำชพีที่เกี่ยวขอ้ง ยุทธศำสตรด์้ำนต่ำงๆ 
ของชำติรวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกำร
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทัง้นี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมคีุณภำพ เป็นที่
ยอมรบั และสำมำรถตอบสนองสงัคมในทศิทำงทีถู่กตอ้งเหมำะสม 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มกีำรจดัท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคลอ้งกบันโยบำยของคณะกรรมกำรบรหิำรหน่วยงำน โดยกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน และไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรหิำรหน่วยงำน 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบัญญัติหน่วยงำน ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัจดุเน้นของหน่วยงำน และนโยบำยกำรพฒันำมหำวทิยำลยั   

2. มกีำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธร์ะดบัหน่วยงำนไปสู่ทุกส่วนงำนภำยใน 
3. มกีระบวนกำรแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีครบตำมพนักจิของหน่วยงำน 
4. มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตวับ่งชี้ เพื่อวดั

ควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
5. มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีครบทุกพนัธกจิของหน่วยงำน 
6. มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชี้ของแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

และรำยงำนผลต่อผูบ้รหิำรเพื่อพจิำรณำ 
7. มกีำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และรำยงำน

ผลต่อผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำรหน่วยงำนเพื่อพจิำรณำ 
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8. มกีำรน ำผลกำรพจิำรณำ ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร บรหิำรหน่วยงำนไป
ปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 

เกณฑก์ำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีำรด ำเนินกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
8 ขอ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ส ำนักคอมพวิเตอรม์กีำรก ำหนดปรชัญำ ปณิธำน และวตัถุประสงค์ที่ได้ก ำหนดตำมภำรกิจของ
ส ำนักคอมพวิเตอร์ ในกำรสนับสนุนภำรกิจหลกัของมหำวทิยำลยั และได้มกีำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
เพื่อใหบ้รรลุปรชัญำ ปณธิำน และวตัถุประสงคข์องส ำนกัคอมพวิเตอร(์http://cc.swu.ac.th) 

ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนสนับสนุนทำงดำ้นกำรเรยีน กำรสอนและกำรวจิยั กำรบรกิำรทำง
วชิำกำรแก่สงัคมและกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม เพื่อใหภ้ำรกจิของมหำวทิยำลยัเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำ  ดงันัน้ ในกำรก ำหนดปรชัญำหรอืปณิธำน ตลอดจนกำรพฒันำกลยุทธ์และแผนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  จงึจ ำเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรและ
มำตรฐำนต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทีร่ะบุขำ้งต้น อกีทัง้ต้องค ำนึงถงึทศิทำงกำรพฒันำใหเ้ป็นไปตำมระบบ และ
แนวทำงของมหำวทิยำลยัต่อไป 

ตำมที่มหำวทิยำศรนีครนิทรวโิรฒ ได้ก ำหนดให้ม ี "ยุทธศำสตร์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำร" เป็นยุทธศำสตรห์นึ่งของกำรบรหิำรงำนมหำวทิยำลยั โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรประยุกต์ไอซทีี
เข้ำสู่กำรปฏบิตัิงำนของมหำวทิยำลยัรอบด้ำน ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์หนึ่งที่มสี่วนในกำรขบัเคลื่อนมหำ
วทิยำลยัในขณะนี้เป็นอย่ำงยิง่ ส ำนักคอมพวิเตอรซ์ึ่งเป็นหน่วยงำนหลกัทีดู่แลและให้บรกิำรด้ำนไอซที ี
จงึตอ้งไดต้ระเตรยีมแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ใหส้อดรบักบันโยบำยและแผนยทุธศำสตร ์15 
ปี ของมหำวิทยำลัย แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย และแผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 - 2559 เพื่อให้ระบบไอซีทไีด้เป็นเครื่องมอืในกำรสนับสนุน
ภำรกจิของมหำวทิยำลยัอยำ่งแทจ้รงิ 

1. ส ำนักคอมพวิเตอรม์แีผนยุทธศำสตรส์ ำนักคอมพวิเตอร ์ฉบบัปี 2555 - 2559 และไดจ้ดัท ำ
แผนปฏบิตัริำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อสนับสนุนภำรกจิของมหำวทิยำลยั เป็นประจ ำทุก
ปี  โดยมคีณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำนส ำนักคอมพวิเตอรร์บัผดิชอบก ำกบัดูแลใน
เรือ่งดงักล่ำว 

2. ส ำนักคอมพวิเตอรม์กีำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธร์ะดับหน่วยงำนไปสู่ทุกส่วนงำนภำยใน ผ่ำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำนส ำนักคอมพวิเตอร ์ประชุมบุคลำกรส ำนัก
คอมพวิเตอร ์และจดัท ำเวบ็เพจแผนยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนักคอมพวิเตอร์ เพื่อ
เผยแพรข่อ้มลู ขำ่วสำร ดงักล่ำว URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675 
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3. ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำรน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนักคอมพวิเตอร์
ของปีทีผ่่ำนมำ น ำมำวเิครำะหเ์พื่อจดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรข์องปีต่อไป  

4. จดัประชุมใหบุ้คลำกรมสี่วนรว่มในกำรจดัแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์เป็นประจ ำ
ทุกปี 

5. ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนักคอมพิวเ ตอร์ และ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์ตำมล ำดบั 

6. ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร์ ซึง่เป็น
คณะกรรมกำรระดบัมหำวทิยำลยั ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ก ำกบั ดูแล และกำรบรหิำร
ยทุธศำสตรไ์อซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์ของมหำวทิยำลยั 

7. ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำรก ำหนดตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของ
แต่ละตวับ่งชี้ เพื่อวดัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิกำร
ประจ ำปี 

8. ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีครบทุกพนัธกิจของ
หน่วยงำน 

9. ส ำนักคอมพวิเตอรม์กีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชี้ของแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
เป็นรำยไตรมำส  และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพวิเตอร์  พร้อมทัง้
เผยแพรใ่หบุ้คลำกรส ำนกัคอมพวิเตอรแ์ละบุคคลทัว่ไปไดร้บัทรำบ 

10. ส ำนักคอมพวิเตอรม์กีำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
เป็นรำยไตรมำส และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบรหิำรและติดตำมงำนส ำนักคอมพวิเตอร์ 
และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อพจิำรณำ 

11. ส ำนักคอมพวิเตอร์มกีำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมกำร
บรหิำร และตดิตำมงำนส ำนักคอมพวิเตอร ์และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพวิเตอรไ์ป
ปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 

ส ำหรบักำรจดัท ำ "แผนปฏบิตั ิรำชกำรส ำนักคอมพวิเตอร์เพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวทิยำลยั  
ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ . 2556" ส ำนักคอมพวิเตอร ์ได ้มกีำรจดัประชุมบุคลำกรเพื่อร ่วมกนั
วเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ปญัหำ อุปสรรค และแผนกำรด ำเนินงำนทีต่อ้งมุ่งไปสู่เป้ำหมำยและน ำเสนอ
พจิำรณำในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และคณะกรรมกำรบรหิำรยทุธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์โดยประชุมเมื่อวนัที่ 9 ตุลำคม 2555 และวนัที่ 8 พฤศจกิำยน 2555 ตำมล ำดบั 
และผลจำกกำรประชุมสรุปเป็นเอกสำร "แผนปฏบิตัริำชกำรส ำนักคอมพวิเตอรเ์พื่อสนับสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556" มจี ำนวนโครงกำร ทัง้สิน้ 16 โครงกำร ประกอบดว้ย 67 
โครงกำรย่อย/กิจกรรม สอดคล้องแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี ของมหำวิทยำลัย แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มศว ปี 2554-2559 และแผนยทุธศำสตรส์ ำนักคอมพวิเตอร ์ฉบบัปี 2555 – 2559 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลยัประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

ผลด ำเนินงำน จ ำนวนโครงกำร
ย่อย/กจิกรรม 

รอ้ยละ 

โครงกำรในปีงบประมำณ  2556  67  

1 โครงกำรย่อย/กจิกรรมทีเ่สนอ  48 71.64 

 - โครงกำรตำมแผน 45  

 - โครงกำรเพิม่เตมิ ไตรมำส 2 (โครงกำร 65) 1  

 - โครงกำรเพิม่เตมิ ไตรมำส 3 (โครงกำร 66-67) 2  

2 โครงกำรประจ ำ  19 28. 36 

 
ผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร

ย่อย/
กจิกรรม
ทีเ่สนอ 

โครงกำร
ประจ ำ 

รวม รอ้ย
ละ 

รอ้ยละ
ควำมส ำเรจ็ 

คะแนน
เตม็ (5) 

1 เสรจ็สิน้ 26 19 45 67.16 67.16 3.36 

2 ด ำเนินกำรแลว้ตำมแผน 0 0 0 0.00 

3 เรว็กว่ำแผน 0 0 0 0.00 

4 ล่ำชำ้ 0 0 0 0.00 32.84 

5 รอเริม่โครงกำร 0 0 0 0.00 

6 ยกเลกิ 6 0 6 8.96 

7 ชะลอไปในปีถดัไป 4 0 4 5.97 

8 ล่ำชำ้และขยำยเวลำใหเ้สรจ็ในปีนี้ 0 0 0 0.00 

9 ล่ำชำ้และขยำยเวลำต่อเนื่องปีถดัไป 12 0 12 17.91 

  รวม 48  19 67 100.00  
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ประเดน็ปัญหำ อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ปญัหำและอุปสรรค 
1.1. กำรด ำเนินโครงกำรบำงโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผน ด้วยยงัขำดก ำลงัคนและมภีำระ

งำนประจ ำค่อนขำ้งมำก 
1.2. บุคลำกรยงัขำดควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในกำรจดัโครงกำร/กจิกรรม ใหส้อดคล้องกบัแผน

และระยะเวลำที่ก ำหนด 
1.3. มบีำงโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ทนัในปีงบประมำณได้ เน่ืองจำกมปีญัหำใน

ขัน้ตอนกำรจดัท ำแบบและคุณสมบตัเิฉพำะ (TOR) ท ำให้ขัน้ตอนในกำรจดัจำ้งมี
ระยะเวลำ 

1.4. งบประมำณที่ได้รบัไม่เหมำะสมและพอเพยีงกบัโครงกำร/กจิกรรมต่ำง ๆ 
2. แนวทำงและขอ้เสนอแนะในกำรด ำเนินงำน 

2.1. ควรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปกระบวนกำร PDCA 
2.2. ควรให้มกีำรด ำเนินกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรเกี่ยวกบักำรจดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรที่

สำมำรถน ำไปปฏบิตัไิด้จรงิ 
2.3. เน้นให้บุคลำกรยดึแผนปฏบิตัริำชกำรเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัิงำน 
2.4. กำรด ำเนินงำนในแต่ละกจิกรรมควรมกีำรตดิตำมประเมนิผลและน ำไปใช้ประโยชน์  
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สรปุผลด ำเนินงำนแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนเพื่อจดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มกีำรจดัท ำแผนกลยุทธท์ี่

สอดคลอ้งกบันโยบำยของ
คณะกรรมกำรบรหิำร
หน่วยงำน โดยกำรมสีว่นรว่ม
ของบุคลำกรในหน่วยงำน 
และไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรบรหิำร
หน่วยงำน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกบัปรชัญำหรอื
ปณิธำนแลพระรำชบญัญตั ิ
หน่วยงำน ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัจุดเน้นของ
หน่วยงำนและนโยบำยกำร
พฒันำ มหำวทิยำลยั 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์แีผน
ยุทธศำสตรส์ ำนกัคอมพวิเตอร ์

ฉบบัปี 2555 - 2559  

ทีส่อดคลอ้งกบัปรชัญำ 

ปณิธำน ของส ำนกัคอมพวิเตอร ์

และไดม้กีำรจดัท ำแผนปฏบิตัิ

รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์

ประจ ำปี โดยใหบุ้คลำกรไดม้ี

ส่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนฯ 

และน ำเสนอผำ่นควำมเหน็ชอบ

จำกคณะกรรมกำรบรหิำรและ

ตดิตำมงำน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั

คอมพวิเตอร ์และ

คณะกรรมกำรบรหิำร

ยุทธศำสตรไ์อซทีแีละ

กำรศกึษำไซเบอรข์อง

มหำวทิยำลยั ตำมล ำดบั 

2. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์ี
คณะกรรมกำรบรหิำรและ

ตดิตำมงำน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรทุก

ระดบั เป็นกรรมกำร ท ำหน้ำที่

ก ำกบั ดแูล กำรด ำเนินงำน

cc_56_1.1.1_1.1 แผนแมบ่ท
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
มศว  ปี 2555-2559 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/sh

owdetail_general.asp?doc_id=
1055 

cc_56_1.1.1_1.2 แผนยุทธศำสตร์
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ปี 2555-2559 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/sh

owdetail_general.asp?doc_id=
1400 

cc_56_1.1.1_1.3 วสิยัทศัน์
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
cc_56_1.1.1_1.3.1 วสิยัทศัน์
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
(ผูช้่วยศำสตรำจำรยศ์รินุิช  
เทยีนรุ่งโรจน์) ปี 2552 – 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/sh

owdetail_general.asp?doc_id=
708 

cc_56_1.1.1_1.3.2 วสิยัทศัน์
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
(ผูช้่วยศำตรำจำรยส์มภพ รอดอมัพร)  
ปี 2557 - 2561 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1055
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1055
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1055
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1400
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1400
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1400
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=708%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=708%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=708%20
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

ตำมแผนยุทธศำสตรแ์ละ

แผนปฏบิตังิำนประจ ำปีของ

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

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

owdetail_general.asp?doc_id=
1588 

cc_56_1.1.1_1.4 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/sho

wdetail.asp?count=122&doc_id
=8134&doc_type_cd=16&BOX
_SERIES=8857&SERIES=1 

cc_56_1.1.1_1.5 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/sho

wdetail.asp?count=21&doc_id=
11819&doc_type_cd=16&BOX
_SERIES=559&SERIES=1 

cc_56_1.1.1_1.6 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซี
ทแีละกำรศกึษำไซเบอร ์
cc_56_1.1.1_1.6.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรยทุธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร์ 

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

wdetail.asp?doc_id=12039&doc
_type_cd=16&BOX_SERIES=1
2728&SERIES=1 

cc_56_1.1.1_1.6.2 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์(ฉบบัที ่2) 

 

 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1588
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1588
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1588
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=122&doc_id=8134&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=21&doc_id=11819&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=12039&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=12728&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=12039&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=12728&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=12039&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=12728&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=12039&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=12728&SERIES=1
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/show

detail.asp?doc_id=15886&doc_t
ype_cd=16&BOX_SERIES=127
28&SERIES=1 

cc_56_1.1.1_1.7 แผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อสนบัสนุน
ภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/sh

owdetail_general.asp?doc_id=
1358 

cc_56_1.1.1_1.8  รำยงำนประชุมที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลำกร 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
และคณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์
ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี 
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/file

pdf_c.asp?types=pdf&FILE_I
D=137&DOC_ID=1432&count
=103&path=general&GDOC_
ASSIGN=5900 

2 มกีำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์
ระดบัหน่วยงำนไปสูทุ่กสว่น
งำนภำยใน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรชีแ้จง
ท ำควำมเขำ้ใจกบัผูบ้รหิำร
สว่นงำนย่อยภำยในถงึ
วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์และเป้ำหมำย
ของกลยุทธ ์และผลกำร
ด ำเนินงำนแผนปฏบิตังิำน
ประจ ำปี ผ่ำนทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรบรหิำรและ
ตดิตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์

cc_56_1.1.1_2.1 รำยงำนประชมุที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลำกร 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15886&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=12728&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15886&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=12728&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15886&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=12728&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15886&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=12728&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1358
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1358
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1358
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
2. ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้ี
ก ำหนดผูร้บัผดิชอบแต่ละ
โครงกำร เพื่อ ด ำเนินกำรตำม
แผนปฏบิตังิำนประจ ำปี 

3. จดัท ำเวบ็เพจแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏบิตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์เพื่อเผยแพร่
ขอ้มลู ขำ่วสำร ในเรื่อง
ดงักล่ำว ใหบุ้คลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอรแ์ละบุคคลทัว่ไป
ไดร้บัทรำบ 

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

pdf_c.asp?types=pdf&FILE_I
D=137&DOC_ID=1432&count
=103&path=general&GDOC_
ASSIGN=5900 

cc_56_1.1.1_2.2 แผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อสนบัสนุน
ภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/show

detail_general.asp?doc_id=1103  

cc_56_1.1.1_2.3 เวบ็เพจแผน
ยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.asp

x?tabid=4675 

3 มกีระบวนกำรแปลงแผนกล
ยุทธ ์เป็นแผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปีครบตำมพนัธกจิ
ของหน่วยงำน 

ส ำนกัคอมพวิเตอรจ์ดัประชมุ

บุคลำกร เพื่อใหบ้คุลำกรสรุปผล

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำร

ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อสนบัสนุน

ภำรกจิของมหำวทิยำลยั 

ปีงบประมำณ 2555 ไตรมำส 4 

และจดัท ำแผนฯ ประจ ำปี 2556 

เมื่อวนัที ่24 กนัยำยน 2555  

ณ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์โดยท ำกำร

เชื่อมโยงกบัแผนกลยุทธ ์

ส ำนกัคอมพวิเตอรแ์ละ

ยุทธศำสตร ์15 ปี ของ

มหำวทิยำลยั และน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ พจิำรณำ 

อนัไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรหิำร

cc_56_1.1.1_3.1 รำยงำนประชมุที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลำกร 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 

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

owdetail_general.asp?doc_id=
1563  

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1103%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1103%20
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1563%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1563%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1563%20
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

และตดิตำมงำนส ำนกั

คอมพวิเตอร ์คณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ

คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์

ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์

4 มตีวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์
แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละ
ตวับ่งชี ้เพื่อวดัควำม ส ำเรจ็
ของกำรด ำเนินงำนตำมแผน
กลยุทธแ์ละแผน ปฏบิตักิำร
ประจ ำปี 

ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำร
ก ำหนดตวับง่ชีแ้ละค่ำเป้ำหมำย
ของแต่ละตวับง่ชี ้เพื่อวดั
ควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏบิตังิำนประจ ำปี  โดย
ไดก้ ำหนดผูร้บัผดิชอบในแต่ละตวั
บ่งชี ้และใหส้อดคลอ้งกบัแผน
ยุทธศำสตรส์ ำนกัคอมพวิเตอร ์

cc_56_1.1.1_4.1 แผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อสนบัสนุน
ภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/sho
wdetail_general.asp?doc_id=13
58 

5 มกีำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิตักิำรประจ ำปีครบ
ทุกพนัธกจิของหน่วยงำน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรจดัท ำ
ปฏทินิกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำร
และสรำ้งควำมเชื่อมัน่ว่ำไดม้ี
กำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิตังิำนในเวลำที่
เหมำะสม 

2. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปี และรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรบรหิำรหน่วยงำน 
เพื่อตดิตำมควำมกำ้วหน้ำและ 
พจิำรณำแนวทำงแกไ้ขปญัหำ
อุปสรรคในกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นรำยไตร
มำส 

cc_56_1.1.1_5.1 ปฏทินิกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนัก
คอมพวิเตอรเ์พื่อสนบัสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/sho

wdetail_general.asp?doc_id=14
78 

cc_56_1.1.1_5.2 รำยงำนประชมุที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลำกร 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี 
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/filep
df_c.asp?types=pdf&FILE_ID=
137&DOC_ID=1432&count=10
3&path=general&GDOC_ASSI
GN=5900 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1358
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1358
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1358
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1478
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1478
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1478
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
6 มกีำรตดิตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้อง
แผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ และ
รำยงำนผลต่อผูบ้รหิำรเพื่อ
พจิำรณำ 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรตดิตำม
ผลด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตังิำน
ประจ ำปี เป็นรำยไตรมำส และ
เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรหน่วยงำน เพื่อพจิำรณำ
ควำมกำ้วหน้ำและปรบัปรุง
แผนปฏบิตังิำนใหเ้หมำะสม 

cc_56_1.1.1_6.1 รำยงำนประชมุที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลำกร 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/filep
df_c.asp?types=pdf&FILE_ID=
137&DOC_ID=1432&count=10
3&path=general&GDOC_ASSI
GN=5900 

7 มกีำรประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้อง
แผนกลยุทธอ์ย่ำงน้อยปีละ1 
ครัง้และรำยงำนผลต่อ
ผูบ้รหิำรและคณะกรรม กำร
บรหิำรหน่วยงำนเพื่อ
พจิำรณำ 

มกีำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร ์
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์โดยกำร
เปรยีบเทยีบผลของตวับ่งชีก้ำร
ด ำเนิน งำนตำมแผนกลยุทธก์บั
ค่ำเป้ำหมำยเป็นประจ ำ และน ำผล
กำรประเมนิเสนอใหท้ีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรบรหิำรหน่วยงำน
พจิำรณำ 

cc_56_1.1.1_7.1 รำยงำนประชมุที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลำกร 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/file

pdf_c.asp?types=pdf&FILE_I
D=137&DOC_ID=1432&count
=103&path=general&GDOC_
ASSIGN=5900 

8 มกีำรน ำผลกำรพจิำรณำ 
ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรบรหิำร
หน่วยงำนไปปรบัปรุงแผน
กลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิำร
ประจ ำปี 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์คีณะกรรมกำร
บรหิำรและตดิตำมงำน  
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์ป็น
ผูร้บัผดิชอบในกำรน ำขอ้เสนอแนะ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ปด ำเนินกำร 
และพจิำรณำจดัท ำแผนกำร

cc_56_1.1.1_8.1 ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏบิตัริำชกำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เพื่อสนบัสนุน
ภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
 

 

 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ปรบัปรุงแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี
ตำมขอ้เสนอแนะ 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/sh
owdetail_general.asp?doc_id=
1617 

cc_56_1.1.1_8.2 รำยงำนประชมุที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลำกร 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/filep
df_c.asp?types=pdf&FILE_ID=
137&DOC_ID=1432&count=10
3&path=general&GDOC_ASSI
GN=5900  

cc_56_1.1.1_8.3 รำยงำนประชมุที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลำกร 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี 
งบประมำณ 2557 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/filep
df_c.asp?types=pdf&FILE_ID=
137&DOC_ID=1432&count=10
3&path=general&GDOC_ASSI
GN=5900 

cc_56_1.1.1_8.4 แผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อสนบัสนุน
ภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900%20
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900%20
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900%20
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900%20
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=137&DOC_ID=1432&count=103&path=general&GDOC_ASSIGN=5900%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432&count=1%20
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/sho

wdetail_general.asp?doc_id=15
37 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
8  ขอ้ 8  ขอ้ 5  คะแนน  

 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537
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องคป์ระกอบท่ี 4 กำรวิจยั 

หลกักำร 

หน่วยงำนแต่ละแห่งอำจมจีดุเน้นในเรือ่งกำรวจิยัทีแ่ตกต่ำงกนัขึน้อยูก่บัสภำพแวดลอ้มและควำม
พรอ้มของแต่ละหน่วยงำน อย่ำงไรก็ตำมทุกหน่วยงำนจ ำเป็นต้องมพีนัธกจินี้เป็นส่วนหนึ่งของพนัธกจิ
หน่วยงำนดงันัน้จงึต้องมรีะบบและกลไกควบคุมใหส้ำมำรถด ำเนินกำรในพนัธกจิด้ำนนี้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และคุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละหน่วยงำนเพื่อให้ได้ผลงำนวิจยัและงำนสร้ำง สรรค์ที่เกิด
ประโยชน์กำรวจิยัจะประสบควำมส ำเรจ็และเกดิประโยชน์จ ำเป็นต้องมสี่วนประกอบทีส่ ำคญั 3 ประกำร
คือ (1)หน่วยงำนต้องมแีผนกำรวจิยัมรีะบบและกลไกตลอดจนมกีำรสนับสนุนทรพัยำกรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมแผน (2)คณำจำรยม์สี่วนร่วมในกำรวจิยัอย่ำงเขม้แขง็โดยบูรณำกำรงำนวจิยักบักำร
จดักำรเรยีนกำรสอนและพนัธกิจด้ำนอื่นๆ ของหน่วยงำน (3)ผลงำนวจิยัมคีุณภำพมปีระโยชน์สนอง
ยทุธศำสตรข์องชำตแิละมกีำรเผยแพรอ่ยำ่งกวำ้งขวำง 

มำตรฐำนและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 15 ปีฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศกึษำ 

2. มำตรฐำนกำรอุดมศกึษำพ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
3. มำตรฐำนสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกระดบัอุดมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำน

รบัรองมำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) 
5. นโยบำยและยทุธศำสตรก์ำรวจิยัของชำต ิ(พ.ศ. 2551-2554) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยั

แห่งชำต ิ
6. แนวทำงปฏบิตัจิรรยำบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 2541 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ
7. แผนยทุธศำสตรก์ำรวจิยั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (พ.ศ. 2552-2555) 
8. คู่มอืบรหิำรงำนวจิยั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตวับ่งช้ี จ ำนวน 1 ตวับ่งช้ี  คือ 
ตัวบ่งชี้ มศว  4.1.1 :  กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจยัและงำน

สรำ้งสรรคเ์พื่อพฒันำสถำบนั 
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ตัวบ่งช้ี มศว 4.1.1 กำรพฒันำระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรคเ์พ่ือพฒันำสถำบนั   

ชนิดตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

หน่วยงำนสำยสนับสนุนเป็นหน่วยงำนที่ต ้องม ีกำรพ ัฒนำกระบวนกำรในกำรปฏิบ ัต ิงำน  ที่
ก่อให้เกดิประสทิธภิำพหรอืสรำ้งแนวทำง หรอืน ำเสนอแนวทำงในกำรพฒันำหน่วยงำนของตนเองและ
มหำวทิยำลยั ฉะนัน้จงึจ ำเป็นต้องมกีำรบรหิำรจดักำรงำนวจิยัและงำนสรำ้งสรรคท์ี่มคีุณภำพ โดยมแีนว
ทำงกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นระบบและมกีลไกส่งเสรมิสนับสนุนครบถ้วน เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
แผนทีก่ ำหนดไว ้ทัง้กำรสนับสนุนดำ้นกำรจดัหำแหล่งทุนวจิยัและกำรจดัสรรทุนวจิยั กำรส่งเสรมิพฒันำ
สมรรถนะแก่บุคลำกรเพื่อท ำวจิยั กำรสนับสนุนทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นซึง่รวมถงึทรพัยำกรบุคคล ทรพัยำกร
กำรเงนิ เครือ่งมอือุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งต่ำง ๆ ตลอดจนจดัระบบสรำ้งขวญัและก ำลงัใจอยำ่งเหมำะสม 

งำนวจิยั หมำยถงึ ผลงำนทำงวชิำกำรทีไ่ดม้ำจำกกำรศกึษำคน้ควำ้ตำมกระบวนกำรระเบยีบวจิยั
ทีเ่หมำะสมโดยมเีป้ำหมำยในกำรพฒันำกระบวนกำรในกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรอืมหำวทิยำลยั 

งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำน (ไม่จ ำเป็นต้องวิจยั) ที่มกีำรศึกษำค้นคว้ำ สิง่ประดษิฐ์หรอื
นวตักรรมต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนในหน่วยงำนหรอืมหำวทิยำลยั ทัง้นี้สำมำรถนับรวมถงึ
กำรคดิคน้วธิกีำรท ำงำนใหมท่ีแ่สดงถงึกำรพฒันำใหม้ปีระสทิธภิำพสงูกว่ำวธิกีำรท ำงำนแบบเดมิ 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

 มรีะบบและกลไกบรหิำรงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคท์ีส่่งเสรมิกำรพฒันำหน่วยงำน ที่
สอดคลอ้งกบัภำรกจิของหน่วยงำน เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำกระบวนกำรในกำรท ำงำนหรอื
แนวทำงทีด่ใีนกำรปฏบิตังิำนภำยในหน่วยงำนหรอืมหำวทิยำลยั 

 มกีำรจดัสรรทรพัยำกรแหล่งคน้ควำ้ต่ำงๆ เพื่อสนบัสนุนงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคข์อง
หน่วยงำน 

 มผีลงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคอ์ยำ่งน้อย 1 โครงกำรต่อปีทีป่ระเมนิ 
 มกีำรน ำผลงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคข์องหน่วยงำนไปใชป้ระโยชน์ภำยในหรอืภำยนอก

มหำวทิยำลยัโดยมหีลกัฐำนกำรใชป้ระโยชน์จรงิ 
 มกีำรตดิตำมและตรวจสอบประเมนิผลของกำรน ำผลงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคไ์ปใช้

ประโยชน์โดยกำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงก่อนท ำและหลงัท ำ 
 มกีำรน ำผลประเมนิมำพฒันำเพื่อต่อยอดงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคห์รอืหน่วยงำนมกีำร

สรำ้งงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคอ์ยำ่งต่อเนื่อง 
หมำยเหต ุ:  เกณฑข์อ้ 4, 5 และ 6 เป็นผลงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคท์ีเ่สรจ็สิน้ภำยในรอบ 3 ปี จนถงึ

ปี กำรศกึษำทีป่ระเมนิ 
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เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีำรด ำเนินกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
4 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
5 หรอื 6 ขอ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

 ส ำนักคอมพวิเตอร์เป็นหน่วยงำนสนับสนุนหน่วยงำนหนึ่งของมหำวทิยำลยัที่มภีำรกิจหลกั
ดำ้นกำรดูแล พฒันำ และจดัใหบ้รกิำรระบบไอซทีเีพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของมหำวทิยำลยัดำ้นกำร
เรยีนกำรสอน กำรวจิยั และกำรบรหิำรมหำวทิยำลยั เป็นต้น จงึจ ำเป็นต้องมกีำรพฒันำกระบวนกำรใน
กำรปฏบิตังิำนที่จะท ำให้เกดิงำนที่มปีระสทิธภิำพ ฉะนัน้จงึจ ำเป็นต้องมกีำรบรหิำรจดักำรงำนวจิยัและ
งำนสรำ้งสรรคท์ีม่คีุณภำพ ในกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว ส ำนกัคอมพวิเตอร์ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรวิจยัขึ้น และได้มอบหมำยให้จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนส่งเสรมิกำรท ำงำนด้ำนงำนวิจยัและ งำน
สรำ้งสรรค ์เพื่อคน้หำองคค์วำมรูใ้หม ่ส่งเสรมิกำรท ำงำนวจิยัสถำบนัทีมุ่่งพฒันำงำนในภำรกจิต่ำงๆ ใหเ้กดิ
เป็นนวตักรรมและกำรสรำ้งสรรคง์ำนใหแ้ก่งำนบรกิำรและกำรบรหิำรงำนดำ้นต่ำง ๆ ของมหำวทิยำลยั  

 ส ำหรบัปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และ 2557 ได้ส่งเสรมิและจดัสรรให้บุคลำกรมสี่วนร่วมในกำร
พฒันำงำนต่ำง ๆ ร่วมกนั พรอ้มทัง้จดัสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนไวอ้ย่ำงเหมำะสม พรอ้มทัง้จดั
กระบวนกำรส่งเสรมิกำรด ำเนินงำน กำรจดัประชุมเพื่อรว่มกนัพฒันำงำนต่ำง ๆ ใหบ้รรลุเป้ำหมำย ดงัน้ี 

1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรวจิยัและงำนสรำ้งสรรค ์และคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำน
งำนวจิยัและงำนสรำ้งสรรค ์

2. จดักำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสรมิงำนวจิยัและงำนสรำ้งสรรค ์และคณะอนุกรรมกำรฝ่ำย
ประสำนงำนวจิยัและงำนสรำ้งสรรค ์

3. จดัท ำแผนกำรด ำเนินกำรวจิยัและงำนสรำ้งสรรคป์ระจ ำปีงบประมำณ  2556 และ 2557 
4. จดัประชำสมัพนัธ์แหล่งเงนิทุนวิจยั และกำรสมัมนำ อบรม ควำมรู้ด้ำนงำนวิจยั  และ

งำนสรำ้งสรรค ์จำกทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั 

1. กลุ่มงำนวจิยั 
 คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรวจิยัและงำนสรำ้งสรรค ์จดัประชุมพจิำรณำกลัน่กรองขอ้เสนอ

โครงกำร  
 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอรอ์นุมตัจิดัสรรงบประมำณเงนิรำยไดส้ ำหรบักำรวจิยั 
 คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรวจิยัและงำนสรำ้งสรรคจ์ดัประชุมเพื่อตดิตำมงำนวจิยัและประเมนิ

ผลกำรวจิยั 

2. กลุ่มงำนนวตักรรมสรำ้งสรรค์ 
 คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรวจิยัและงำนสรำ้งสรรค ์จดัประชุมพจิำรณำกลัน่กรองงำนสรำ้งสรรค ์
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 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพวิเตอร์จดัสรรงบประมำณเพื่อกำรพฒันำนวตักรรมและ
กำรสรำ้งสรรคช์ิน้งำนต่ำงๆ 

 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เพื่ อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และ 2557 เพื่อสรำ้งสรรคน์วตักรรมงำนดำ้นไอซทีเีพื่อน ำไปใชใ้น
กำรพฒันำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และมหำวทิยำลยั 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส ปีงบประมำณ 2556 และปีงบประมำณ 2557 
 จดัประชุมตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ใหก้ำรส่งเสรมิ และรว่มแกป้ญัหำกำรด ำเนินงำนเพื่อให้

งำนต่ำงๆ บรรลุตำมเป้ำหมำย ทัง้กำรประชุมในระดบัฝ่ำย ระดบัส ำนักคอมพวิเตอร ์และ
กำรประชุมระดบัมหำวทิยำลยั 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มรีะบบและกลไกบรหิำร

งำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคท์ี่
สง่เสรมิกำรพฒันำหน่วยงำน 
ทีส่อดคลอ้งกบัภำรกจิของ
หน่วยงำน เพื่อใหเ้กดิกำร
พฒันำกระบวนกำรในกำร
ท ำงำนหรอืแนวทำงทีด่ใีนกำร
ปฏบิตังิำนภำยในหน่วยงำน
หรอืมหำวทิยำลยั 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สง่เสรมิกำรวจิยัและงำน
สรำ้งสรรค ์ในกำรท ำหน้ำที ่
วำงแผน และก ำกบัดแูล
งำนวจิยัและงำนสรำ้งสรรค์
ของหน่วยงำน 

2. คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
วจิยัและงำนสรำ้งสรรค ์มี
กำรจดัท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนวจิยัและงำน
สรำ้งสรรคป์ระจ ำปี
งบประมำณ 2556 และ 
ปีงบประมำณ 2557 

3. คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
วจิยัและงำนสรำ้งสรรค ์มี
กำรจดัท ำสรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินโครงกำรสง่เสรมิ
กำรวจิยัและงำนสรำ้งสรรค์
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
และ 2557 

4. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำร
ก ำหนดแผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของ

cc_56_4.1.1_1.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรวจิยัและ
งำนสรำ้งสรรค ์
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ที ่19/2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

officialdom/16/pdf/1165900
201404449.pdf 

cc_56_4.1.1_1.2  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรวจิยัและ
งำนสรำ้งสรรค ์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ที ่56/2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

officialdom/16/pdf/1165900
201400125.pdf 

cc_56_4.1.1_1.3 แผนกำร
ด ำเนินงำนวจิยัและงำนสรำ้งสรรค ์
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1416 

http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201404449.pdf
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201404449.pdf
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201404449.pdf
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201400125.pdf
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201400125.pdf
http://edocument.swu.ac.th/officialdom/16/pdf/1165900201400125.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1416
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1416
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1416
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
มหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 และ 2557  โดย
มกีำรก ำหนดกจิกรรม
เสรมิสรำ้งนกัวจิยัใหบ้รรลุ
เป้ำหมำยของงำนวจิยัไว้
และมกีำรก ำหนดงำน
สรำ้งสรรคไ์วใ้นแผน
แผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำปี 

cc_56_4.1.1_1.4 แผนกำร
ด ำเนินงำนวจิยัและงำนสรำ้งสรรค์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1603 

cc_56_4.1.1_1.5 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสรมิกำรวจิยั
และงำนสรำ้งสรรค ์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1417 

cc_56_4.1.1_1.6 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสรมิกำรวจิยั
และงำนสรำ้งสรรค ์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1605 

cc_56_4.1.1_1.7 แผนปฏบิตังิำน
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

general/5900/pdf/12159002
01300066.pdf 

cc_56_4.1.1_1.8 แผนปฏบิตังิำน
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2557 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1603
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1603
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1603
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1417
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1417
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1417
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1215900201300066.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1215900201300066.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1215900201300066.pdf
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

general/5900/pdf/12159002
01400006.pdf 

2 มกีำรจดัสรรทรพัยำกรแหล่ง
คน้ควำ้ต่ำงๆ เพื่อสนบัสนุน
งำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรค์
ของหน่วยงำน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำร
จดัสรรงบประมำณให้
บุคลำกรในกำรท ำงำนวจิยั 
โดยคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดอ้นุมตัิ
เงนิจำกงบประมำณเงนิ
รำยได ้ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 และ 2557 และ
สนบัสนุนแหล่งคน้ควำ้ต่ำงๆ 
และสง่เสรมิใหค้วำมรูด้ำ้น
ต่ำงๆ เพื่อใหบุ้คลำกร
สำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดม้ำใช้
ในกำรพฒันำงำนวจิยั และ
งำนสรำ้งสรรคท์ัง้ทำงตรง
และทำงออ้ม 

cc_56_4.1.1_2.1 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสรมิกำรวจิยั
และงำนสรำ้งสรรค ์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1417 

cc_56_4.1.1_2.2  รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสรมิกำรวจิยั
และงำนสรำ้งสรรค ์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1605 

cc_56_4.1.1_2.3 รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกร ปีงบประมำณ 
2556-2557 
cc_56_4.1.1_2.3.1 รำยงำนกำร
พัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ 
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://ccoffice.swu.ac.th/ccd

ocument/personnel/seminar
/2556/employee_developm
ent_2556.htm 

cc_56_4.1.1_2.3.1 รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกร ปีงบประมำณ 2557 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1215900201400006.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1215900201400006.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1215900201400006.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1417
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1417
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1417
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2556/employee_development_2556.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2556/employee_development_2556.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2556/employee_development_2556.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2556/employee_development_2556.htm
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://ccoffice.swu.ac.th/ccd

ocument/personnel/seminar
/2557/employee_developm
ent_2557.htm 

3 มผีลงำนวจิยัหรอืงำน
สรำ้งสรรคอ์ย่ำงน้อย 1 
โครงกำรต่อปีทีป่ระเมนิ 

ส ำหรบัปีนี้ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ไดด้ ำเนินโครงกำรวจิยัเสรจ็
สมบรูณ์ 2 โครงกำร ไดแ้ก ่
1. โครงกำรวจิยัเรื่อง กำร

เปรยีบเทยีบกำรใชง้ำนเครื่อง
แมข่ำ่ยเวบ็ไซตด์ว้ย เอนจนิ
เอกซ ์(NginX) และ อำปำเช่ 
(Apache) กรณีศกึษำ: 
ระบบงำนรบันิสติใหม่ 
(Admission System) 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
โดยไดร้บัจดัสรรงบประมำณ
เงนิรำยไดส้ ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 จ ำนวน 40,000 
บำท โดยมคีณะผูว้จิยั ดงันี้  
นำยภทัรชยั ไชยมงคล 

2. โครงกำรวจิยัเรื่อง กำร
ส ำรวจกำรใชแ้ละทกัษะดำ้น
ไอซที ีของบุคลำกร 
มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยไดร้บั
จดัสรรงบประมำณเงนิ
รำยไดส้ ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2551 จ ำนวน 20,000 บำท 
โดยมคีณะผูว้จิยั ดงันี้ 
นำงสำวสวุมิล คงศกัดิต์ระกูล 
นำยดนยั มณฑำทพิยก์ุล 

cc_56_4.1.1_3.1 รำยงำนฉบบั
สมบรูณ์ของโครงกำรวจิยัเรื่อง กำร
เปรยีบเทยีบกำรใชง้ำนเครื่องแม่
ขำ่ยเวบไซตด์ว้ย เอนจนิเอกซ ์
(NginX) และ อำปำเช่ (Apache) 
กรณีศกึษำ: ระบบงำนรบันิสติใหม่ 
(Admission System) มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/

upload/2556/cc/cc_56_4.1.
1_4959880792d3c2e1c565
44095522cfc0.pdf 

cc_56_4.1.1_3.2 รำยงำนบทสรุป
ผูบ้รหิำรของโครงกำรวจิยัเรื่อง กำร
เปรยีบเทยีบกำรใชง้ำนเครื่องแม่
ขำ่ยเวบ็ไซตด์ว้ย เอนจนิเอกซ ์
(NginX) และ อำปำเช่ (Apache) 
กรณีศกึษำ: ระบบงำนรบันิสติใหม่ 
(Admission System) มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/

upload/2556/cc/cc_56_4.1.
1_b8c01be5a3f72063bbad7
1a3053773f0.pdf 

cc_56_4.1.1_3.3  รำยงำนฉบบั
สมบรูณ์ของโครงกำรวจิยัเรื่อง กำร
ส ำรวจกำรใชแ้ละทกัษะดำ้นไอซที ี

http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2557/employee_development_2557.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2557/employee_development_2557.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2557/employee_development_2557.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2557/employee_development_2557.htm
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_4959880792d3c2e1c56544095522cfc0.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_4959880792d3c2e1c56544095522cfc0.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_4959880792d3c2e1c56544095522cfc0.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_4959880792d3c2e1c56544095522cfc0.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_b8c01be5a3f72063bbad71a3053773f0.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_b8c01be5a3f72063bbad71a3053773f0.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_b8c01be5a3f72063bbad71a3053773f0.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_b8c01be5a3f72063bbad71a3053773f0.pdf
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ของบุคลำกรมหำวทิยำลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/up

load/2556/cc/cc_56_4.1.1_9d
ee691ea46078516043cf40a9
1d40b1.pdf 

cc_56_4.1.1_3.4  รำยงำนบทสรุป
ผูบ้รหิำรของโครงกำรวจิยัเรื่อง กำร
ส ำรวจกำรใชแ้ละทกัษะดำ้นไอซที ี
ของบุคลำกรมหำวทิยำลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/u

pload/2556/cc/cc_56_4.1.1_f
8b1f4ac50daae3d4fc6233c5
5b13b30.pdf 

cc_56_4.1.1_3.5 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสรมิกำรวจิยั
และงำนสรำ้งสรรค ์ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ประจ ำปีงบประมำณ 
2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1605 

4 มกีำรน ำผลงำนวจิยัหรอืงำน
สรำ้งสรรคข์องหน่วยงำนไปใช้
ประโยชน์ภำยในหรอืภำยนอก
มหำวทิยำลยัโดยมหีลกัฐำน
กำรใชป้ระโยชน์จรงิ 

ระบบงำนรบันิสติใหม่มกีำร
ท ำงำนในลกัษณะโปรแกรม
ประยุกตบ์นเวบ็ไซต ์(Web 
application) ทีท่ ำงำนบน
โปรแกรมเครื่องแม่ขำ่ยเวบ็ไซต์
อำปำเช ่(Apache Web server) 
สำมำรถรองรบัควำมตอ้งกำร
กำรใชง้ำนระบบงำนรบันิสติใหม่
นี้ไดด้ใีนระดบัหนึ่ง  แต่เน่ืองจำก

cc_56_4.1.1_4.1 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสรมิกำรวจิยั
และงำนสรำ้งสรรค ์ส ำนกั
คอมพวิเตอรป์ระจ ำปีงบประมำณ 
2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1605 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_9dee691ea46078516043cf40a91d40b1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_9dee691ea46078516043cf40a91d40b1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_9dee691ea46078516043cf40a91d40b1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_9dee691ea46078516043cf40a91d40b1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_f8b1f4ac50daae3d4fc6233c55b13b30.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_f8b1f4ac50daae3d4fc6233c55b13b30.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_f8b1f4ac50daae3d4fc6233c55b13b30.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_4.1.1_f8b1f4ac50daae3d4fc6233c55b13b30.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ในช่วงเวลำทีม่คีวำมตอ้งกำร
กำรใชง้ำนระบบพรอ้มกนัจำก
ผูใ้ชจ้ ำนวนมำก เช่น ในชว่งกำร
ประกำศผลกำรสอบคดัเลอืกเขำ้
เป็นนิสติระดบัปรญิญำตร ีระบบ
ไม่สำมำรถรองรบักำรท ำงำน
พรอ้มกนัในระดบัสงูแบบนัน้  
โดยสง่ผลใหก้ำรตอบสนองชำ้ลง
จนกระทัง่ไม่สำมำรถเรยีกใชง้ำน
ไดใ้นทีส่ดุ ดงันัน้ ส ำนกั
คอมพวิเตอรจ์งึไดท้ ำกำรศกึษำ
ถงึประเดน็ปญัหำดงักล่ำว 
ภำยใตโ้ครงกำรวจิยั เรื่อง กำร
เปรยีบเทยีบกำรใชง้ำน 
เครื่องแมข่ำ่ยเวบ็ไซตด์ว้ย  
เอนจนิเอกซ ์(NginX) และ  
อำปำเช่ (Apache) กรณีศกึษำ: 
ระบบงำนรบันิสติใหม่ 
(Admission System)
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ปจัจบุนัน้ีไดม้กีำรน ำผลกำรวจิยั
ดงักล่ำวมำใชก้บัระบบงำนรบั
นิสติใหม่เรยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แต่
วนัที ่8 พฤศจกิำยน 2556 เป็น
ตน้มำ 

5 มกีำรตดิตำมและตรวจสอบ
ประเมนิผลของกำรน ำ
ผลงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรค์
ไปใชป้ระโยชน์โดยกำร
เปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำง
ก่อนท ำและหลงัท ำ 

มกีำรตดิตำมและตรวจสอบ
ประเมนิผลของกำรน ำผลงำนวจิยั
หรอืงำนสรำ้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์
โดยกำรท ำประเมนิควำมพงึพอใจใน
กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ เมื่อระบบ 
งำนรบันิสติใหม่ไดท้ ำกำรเปลีย่น
จำกโปรแกรมเครื่อง 
แม่ขำ่ยเวบ็ไซตอ์ำปำเช่ (Apache 
Web server) มำใช ้โปรแกรม 
เครื่องแม่ขำ่ยเวบ็ไซตเ์อนจนิเอกซ ์

cc_56_4.1.1_5.1  แบบประเมนิ
ควำมพงึพอใจในกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/

upload/2556/cc/cc_56_4.1.
1_914b16595cc059b8fefb0
61ad5fe2c90.pdf 

cc_56_4.1.1_5.2 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสรมิกำรวจิยั
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
(NginX) แทน โดยสอบถำมไปยงั 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกำรใหบ้รกิำร
ระบบงำนรบันิสติใหม่ไดแ้ก่  
งำนรบันิสติใหม่ กองบรกิำร
กำรศกึษำ และ ศนูยส์ำรสนเทศและ
กำรประชำสมัพนัธ ์

และงำนสรำ้งสรรค ์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_i
d=1605 

6 มกีำรน ำผลประเมนิมำพฒันำ
เพื่อต่อยอดงำนวจิยัหรอืงำน
สรำ้งสรรคห์รอืหน่วยงำนมี
กำรสรำ้งงำนวจิยัหรอืงำน
สรำ้งสรรคอ์ย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรสนบั
สนบัสนุนและจดัสรรงบประมำณ
ใหบุ้คลำกรในกำรท ำงำนวจิยั
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 
โดยมโีครงกำรวจิยัทีเ่สรจ็
สมบรูณ์และงำนสรำ้งสรรคด์งันี้ 
ปีงบประมำณ 2556 
โครงกำรวจิยัเรื่อง กำร
เปรยีบเทยีบกำรใชง้ำนเครื่องแม่
ขำ่ยเวบ็ไซตด์ว้ย เอนจนิเอกซ ์
(NginX) และ อำปำเช่ (Apache) 
กรณีศกึษำ: ระบบงำนรบันิสติ
ใหม่ (Admission System) 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ปีงบประมำณ 2555 
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดส้รำ้งงำน
สรำ้งสรรคเ์รื่อง “ระบบบรกิำร
ขอ้มลู มศว (Infoservice)” 
ปีงบประมำณ 2554 
โครงกำรวจิยัเรื่อง มำตรกำรกำร
ดแูลเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อลด
กำรแพร่กระจำยเชือ้โรคใน
หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์

cc_56_4.1.1_6.1  รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสรมิกำรวจิยั
และงำนสรำ้งสรรค ์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_i
d=1605 

cc_56_4.1.1_6.2 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสง่เสรมิกำรวจิยั
และงำนสรำ้งสรรค ์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_i
d=1417 

กำรประเมินตนเอง  
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5  คะแนน  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1605
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1417
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1417
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1417
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องคป์ระกอบท่ี 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 

หลกักำร 

 กำรบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคมเป็นหนึ่งในภำรกจิหลกัของหน่วยงำนอุดมศกึษำ หน่วยงำนพงึ
ให้บรกิำรทำงวชิำกำรแก่ชุมชน สงัคม และประเทศชำต ิในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและในด้ำนที่
หน่วยงำนมคีวำมเชี่ยวชำญ กำรให้บรกิำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรอือำจคิด
ค่ำใชจ้่ำยตำมควำมเหมำะสม โดยใหบ้รกิำรทัง้หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน หน่วยงำนอสิระ หน่วยงำน
สำธำรณะชุมชน และสังคมโดยกว้ำง รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น  
กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรพัยำกรของหน่วยงำน เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำ  
ให้กำรอบรม จดัประชุมหรอืสมัมนำวชิำกำร ท ำงำนวจิยัเพื่อตอบค ำถำมต่ำง ๆ หรอืเพื่อชี้แนะสงัคม  
กำรใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรนอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ใหส้งัคมแลว้ หน่วยงำนยงัไดร้บัประโยชน์ในด้ำน
ต่ำง ๆ คือ เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์อันจะน ำมำสู่กำรพฒันำหลกัสูตรและกำรบรกิำร มกีำร  
บูรณำกำรเพื่อใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยั พฒันำต ำแหน่งทำงวชิำกำร
ของอำจำรย ์สรำ้งเครอืข่ำยกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึง่เป็นแหล่งงำนของนิสติและเป็นกำรสรำ้งรำยได้ของ
หน่วยงำนจำกกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรดว้ย 

มำตรฐำนและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศกึษำ 

2. มำตรฐำนกำรอุดมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
3. มำตรฐำนสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกระดบัอุดมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำน

รบัรองมำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) 
5. พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และพระรำชบญัญตัขิองหน่วยงำน (ถำ้ม)ี 
6. ปรชัญำ และปณธิำนของมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และของหน่วยงำน 
7. แผนยทุธศำสตร ์15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
8. นโยบำยดำ้นกำรบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตวับ่งช้ี  จ ำนวน 3 ตวับ่งช้ี คือ 

1. มศว  5.1.1   กำรบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม 
2. สกอ. 5.2    กระบวนกำรบรกิำรทำงวชิำกำรใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 
3. สมศ. ๙      ผลกำรเรยีนรูแ้ละเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภำยนอก 
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ตวับ่งช้ี มศว 5.1.1 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม  
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

กำรบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคมเป็นภำรกจิหลกัอย่ำงหนึ่งของสถำบนัอุดมศกึษำ ที่พงึก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรบรกิำรทำงวชิำกำรอย่ำงเป็นระบบ และมกีำรจดัโครงสรำ้งหน่วยงำนเพื่อเป็น
กลไกในกำรขบัเคลื่อนระบบดงักล่ำว  

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มรีะบบและกลไกกำรบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม และด ำเนินกำรตำมระบบทีก่ ำหนด 
2. มกีำรบรูณำกำรงำนบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคมกบักำรวจิยั 
3. มกีำรประเมนิผลควำมส ำเรจ็ของกำรบรูณำกำรงำนบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคมกบักำรวจิยั 
4. มกีำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรงุกำรบูรณำกำรงำนบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคมกบั 

กำรวจิยั 
5. มกีำรน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์จำกกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรมำต่อยอดสู่บทควำมวชิำกำร 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีำรด ำเนินกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
4 ขอ้ 

มกีำรด ำเนินกำร 
5 ขอ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรยทุธศำสตรไ์อซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์มหำวทิยำลยั ไดม้อบหมำย
ให้ส ำนักคอมพวิเตอร์เป็นผู้ดูแลตวับ่งชี้ที่ 5.1.1 ระบบและกลไกกำรบรกิำรแก่สงัคม โครงกำร Cyber 
Education Center ด ำเนินงำนภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวทิยำลยั  
ทีก่ ำหนดยุทธศำสตรใ์นกำรพฒันำกำรรูเ้ทคโนโลย ี(IT Literacy) และ กำรรูส้ำรสนเทศ (Information Literacy) 
ใหแ้ก่นสิติ บุคลำกร และประชำชน จงึไดก้ ำหนดยทุธศำสตรเ์พื่อกำรด ำเนินงำนไว ้ดงันี้ 

1. ท ำควำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนภำยนอกในกำรพฒันำกำรศกึษำไซเบอรข์องประเทศ 
2. ศกึษำวจิยัแนวปฏบิตัทิีด่ ีถ่ำยทอดควำมรูแ้ละยกระดบัชุมชนดำ้นกำรพฒันำนวตักรรม

เทคโนโลยแีละผลติภณัฑช์ุมชน 
3. ส่งเสรมิพฒันำบุคลำกรทำงกำรศกึษำและประชำชนทัว่ไปใหเ้ป็นผูรู้เ้ทคโนโลยแีละรูส้ำรสนเทศ 
4. ส่งเสรมิกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ของกำรเรยีนรูแ้ละแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติบนระบบไซเบอร์ 
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 ส ำนักคอมพวิเตอร์ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดบัคุณภำพตำม
มำตรฐำนที่มหำวทิยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงอิงจำกคู่มอืกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2554 และส ำนักคอมพิวเตอร์ได้มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด กำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย  
กำรประเมนิผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบรกิำรวชิำกำร กำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุง
กำรบูรณำกำรงำนบรกิำรทำงวิชำกำรแก่สงัคมกับกำรวจิยั กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำร
ให้บรกิำรทำงวชิำกำรมำต่อยอดสู่บทควำมวชิำกำร เพื่อให้ส ำนักคอมพวิเตอร์สำมำรถสนับสนุนกำร  
กำรเรยีนกำรสอน ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพต่อไป 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

1 มรีะบบและกลไกกำรบรกิำร
ทำงวชิำกำรแก่สงัคม และ
ด ำเนินกำรตำมระบบทีก่ ำหนด 

1. มกีำรก ำหนดนโยบำย 
ยุทธศำสตร/์กลยุทธ ์ทศิทำงและ
กำรจดัท ำแผนกำรบรกิำรทำง
วชิำกำรโดยน ำผลกำรส ำรวจ
ควำมตอ้งกำรของชมุชน มำ
ประกอบกำรพจิำรณำและมกีำร
วำงแนวทำง ขัน้ตอน 
หลกัเกณฑ ์และระเบยีบของกำร
ใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม 
มกีำรจดัหำงบประมำณ
สนบัสนุนดำ้นกำรบรกิำร
วชิำกำรแก่สงัคม 

2. มนีโยบำยสง่เสรมิ สนบัสนุนและ
จงูใจใหอ้ำจำรย ์บุคลำกรมคีวำม
พรอ้มทัง้ในดำ้นควำมรู ้ควำม
เชีย่วชำญ ในกำรใหบ้รกิำร
วชิำกำรแกห่น่วยงำนทัง้ภำยใน
และภำยนอกหน่วยงำนอย่ำง
เป็นรปูธรรม 

3. มรีะบบกำรบรกิำรทำงวชิำกำร
แก่สงัคมสอดคลอ้งกบัวงจร
คุณภำพ (PDCA) 

 

 cc_56_5.1.1_1.1  แผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
ปีงบประมำณ 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_i
d=1538&DOC_TYPE=21 

cc_56_5.1.1_1.2  ยุทธศำสตร ์
โครงกำร Cyber Education Center 
ดรูำยละเอยีด 
 http://aos.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=2480 
cc_56_5.1.1_1.3  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
บรกิำรวชิำกำรแก่ชมุชน ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/O

fficialdom/16/pdf/1165900201
400120.pdf 

cc_56_5.1.1_1.4 โครงกำร
เครอืขำ่ยเสรมิสรำ้งสมรรถนะกำร
เรยีนรูแ้ก่ชมุชน จงัหวดัสระแกว้ 
ระยะที ่2 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_i
d=1560 

cc_56_5.1.1_1.5  โครงกำรกำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซตผ์ลติภณัฑ์
ชุมชนสู ่AEC” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_i
d=1550    

cc_56_5.1.1_1.6  โครงกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ดว้ยไอซทีสีูป่ระชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_i
d=1546    

cc_56_5.1.1_1.7 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรโครงกำรเครอืขำ่ย
เสรมิสรำ้งสมรรถนะกำรเรยีนรูแ้ก่
ชุมชน จงัหวดัสระแกว้ ระยะที ่2 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail.asp?doc_id=15739
&doc_type_cd=16&BOX_SE
RIES=16377&SERIES=1 

cc_56_5.1.1_1.8 ค ำสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมกำรโครงกำรเตรยีม

ควำมพรอ้มบุคลำกรทำงกำรศกึษำ

ดว้ยไอซทีสีูป่ระชำคมเศรษฐกจิ

อำเซยีน 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

ดรูำยละเอยีด 

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

howdetail.asp?doc_id=15737

&doc_type_cd=16&BOX_SE

RIES=16375&SERIES=1 

cc_56_5.1.1_1.9 ค ำสัง่แต่งตัง้

คณะกรรมกำรโครงกำรกำรท ำ

ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 

เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซตผ์ลติภณัฑ์

ชุมชนสู ่AEC” 

ดรูำยละเอยีด 

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

howdetail.asp?doc_id=15738

&doc_type_cd=16&BOX_SE

RIES=16376&SERIES=1 
2 มกีำรบรูณำกำรงำนบรกิำรทำง

วชิำกำรแก่สงัคมกบักำรวจิยั  

  

3 มกีำรประเมนิผลควำมส ำเรจ็

ของกำรบรูณำกำรงำนบรกิำร

วชิำกำรกบักำรวจิยั 

  

4 มกีำรน ำผลกำรประเมนิไป

ปรบัปรุงกำรบรูณำกำรงำน

บรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคมกบั

กำรวจิยั 

  

5 มกีำรน ำควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณ์จำกกำรใหบ้รกิำร
ทำงวชิำกำรมำต่อยอดสู่
บทควำมวชิำกำร 

  

กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5  ขอ้ 1  ขอ้ 1  คะแนน  
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ตวับ่งช้ี  สกอ. 5.2  กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำรทำงวชิำกำรในลกัษณะห่วงโซ่คุณภำพที่สนองควำมต้องกำรและ
เป็นทีพ่ึง่ของชุมชน ภำครฐั ภำคเอกชน หน่วยงำนวชิำชพี สงัคมไดอ้ย่ำงมคีุณภำพตำมศกัยภำพและควำม
พร้อมตำมจุดเน้นของหน่วยงำน พิจำรณำได้จำก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำร 
ทำงวชิำกำร (2) กำรสรำ้งควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำยนอก และ (3) ควำมรูท้ี่เกดิจำกกำรให้บรกิำร
ทำงวชิำกำรและกำรเผยแพรค่วำมรูน้ัน้ทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มกีำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชน หรอืภำครฐั หรอืภำคเอกชน หรอืหน่วยงำนวชิำชพี
เพื่อประกอบกำรก ำหนดทศิทำงและกำรจดัท ำแผนกำรบรกิำรทำงวชิำกำรตำมจดุเน้นของ
หน่วยงำน 

2. มคีวำมรว่มมอืดำ้นบรกิำรทำงวชิำกำรเพื่อกำรเรยีนรูแ้ละเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
หรอืภำคเอกชน หรอืภำครฐั หรอืหน่วยงำนวชิำชพี 

3. มกีำรประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรต่อสงัคม 
4. มกีำรน ำผลกำรประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันำระบบและกลไก หรอืกจิกรรมใหบ้รกิำรทำง

วชิำกำร 
5. มกีำรพฒันำควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรและถ่ำยทอดควำมรูสู้่บุคลำกรภำยใน

มหำวทิยำลยั และเผยแพรสู่่สำธำรณชน 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พฒันำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค ์และระดบัคุณภำพตำมมำตรฐำนที่
มหำวทิยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงอิงจำกคู่มอืกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2554  และส ำนักคอมพิวเตอร์ได้มกีำรวดัผลส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
รำยงำนผลกำรประกนัคุณภำพต่อฝ่ำยประกนัคุณภำพกำรศกึษำของมหำวทิยำลยั และไดน้ ำรำยงำนผล
กำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำทีผ่่ำนมำเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ส ำนักคอมพวิเตอร ์เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำร
ปรบัปรุงและใชใ้นกำรประเมนิในปีต่อไป ซึง่กำรประกนัคุณภำพนัน้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏบิตัิงำน
ของฝ่ำยต่ำงๆภำยในส ำนักคอมพวิเตอร ์และไดม้กีำรจดัตัง้คณะอนุกรรมกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิ
ตนเอง โดยไดม้ตีวัแทนของแต่ละฝ่ำยเขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรและผูใ้หข้อ้มลู และไดม้กีำรชีแ้จงขอ้มลู
เกี่ยวกบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำแก่บุคลำกรทุกคนเพื่อใหบุ้คลำกรไดเ้ขำ้ใจถงึกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ เพื่อให้ส ำนักคอมพวิเตอร์สำมำรถสนับสนุนกำรกำรเรยีนกำรสอน ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ
ต่อไป 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มกีำรส ำรวจควำมตอ้งกำร

ของชมุชน หรอืภำครฐั หรอื
ภำคเอกชน หรอืหน่วยงำน
วชิำชพี เพื่อประกอบกำร
ก ำหนดทศิทำงและกำรจดัท ำ
แผนกำรบรกิำรทำงวชิำกำร
ตำมจุดเน้นของหน่วยงำน 
 

มหำวทิยำลยัไดม้กีำรส ำรวจ
ควำมตอ้งกำรของชมุชนและ
ภำครฐั เพื่อประกอบกำรก ำหนด
ทศิทำงและกำรจดัท ำแผนกำร
บรกิำรทำงวชิำกำรตำมจุดเน้น
และควำมเชีย่วชำญของ
หน่วยงำน  โดยมกีำรส ำรวจ
ควำมตอ้งกำรของชมุชนในระดบั
มหำวทิยำลยั และส ำนกัคอมพวิเตอร์
ไดร้บัโครงกำรและงบประมำณ 
ซึง่มกีำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของ
ชุมชน จ ำนวน 3 โครงกำร 
ดงันี้ 
1. โครงกำรเครอืขำ่ยเสรมิสรำ้ง
สมรรถนะกำรเรยีนรูแ้ก่ชมุชน 
จงัหวดัสระแกว้ ระยะที ่2 
2. โครงกำรกำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑช์มุชน เรื่อง 
“ยกระดบัเวบ็ไซตผ์ลติภณัฑ์
ชุมชนสู ่AEC” 

cc_56_5.2._1.1 กำรส ำรวจควำม
ตอ้งกำรของชุมชนในระดบั
มหำวทิยำลยั 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/upl

oads/emt382_255501_16871
.pdf 

cc_56_5.2_1.2  รำยงำนผลกำร
กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของ
โครงกำรเครอืขำ่ยเสรมิสรำ้ง
สมรรถนะกำรเรยีนรูแ้ก่ชมุชน 
จงัหวดัสระแกว้ ระยะที ่2 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/u

pload/2556/cc/swu_cc_56_5.
2.1_ef801da1ca43baf39f8eb
559a45d82a8.pdf 

cc_56_5.2_1.3 รำยงำนผลกำรกำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรของโครงกำร
เตรยีมควำมพรอ้มบุคลำกรทำง
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
3. โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้ม
บุคลำกรทำงกำรศกึษำดว้ยไอซทีสีู่
ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน” 

กำรศกึษำดว้ยไอซทีสีูป่ระชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/u

pload/2556/cc/cc_56_5.1_ac
8a6b044497147e6b70bd0c9
418b21b.pdf 

cc_56_5.2_1.4 รำยงำนผลกำรกำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรของโครงกำร
กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑช์มุชน เรื่อง “ยกระดบั
เวบ็ไซตผ์ลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/u

pload/2556/cc/swu_cc_56_5.
2.1_9591006788d2b8fe41ea
e6ca896ed8cf.pdf 

2 มคีวำมร่วมมอืดำ้นบรกิำรทำง
วชิำกำรเพื่อกำรเรยีนรูแ้ละ
เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของ
ชุมชนหรอืภำคเอกชน หรอื
ภำครฐั  หรอืหน่วยงำน
วชิำชพี 
 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัประชมุ 
หำรอืกบัหน่วยงำนภำครฐั 
พฒันำชมุชนจงัหวดันครนำยก 
เพื่อหำรอืกำรเตรยีมพรอ้ม
ควำมร่วมมอืเพื่อสง่เสรมิ
ผูป้ระกอบกำรผลติภณัฑช์ุมชน
ตลำดออนไลน์ จงัหวดันครนำยก 
เขำ้สูป่ระชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีน  

cc_56_5.2_2.1 สรุปรำยงำน
ประชุมกำรเตรยีมพรอ้มควำม
ร่วมมอืเพื่อสง่เสรมิผูป้ระกอบกำร
ผลติภณัฑช์มุชนตลำดออนไลน์
จงัหวดันครนำยกเขำ้สูป่ระชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/u

pload/2556/cc/swu_cc_56_5.
2.2_58e24d319b07c47ab996
1155cf75b2af.pdf 

3 มกีำรประเมนิประโยชน์หรอื
ผลกระทบของกำรใหบ้รกิำร
ทำงวชิำกำรต่อสงัคม 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดว้เิครำะหแ์ละ
ประเมนิควำมตอ้งกำรของชมุชน 
และวำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยจดั
อบรมควำมรูแ้ละทกัษะดำ้นไอซที ี
เพื่อใหชุ้มชนสำมำรถน ำควำมรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์ได ้ในโครงกำร
เพิม่พนูควำมรูท้กัษะไอซที ีเรื่อง 

cc_56_5.2_3.1 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตลำดออนไลน์
นครนำยกเพื่อผลติภณัฑช์ุมชน 
จงัหวดันครนำยก  (หน้ำ18-26) 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
กำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชุมชนจงัหวดันครนำยก  

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

detail_general.asp?doc_id=1528 
4 มกีำรน ำผลกำรประเมนิในขอ้ 

3 ไปพฒันำระบบและกลไก 
หรอืกจิกรรมกำรใหบ้รกิำร
ทำงวชิำกำร 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดน้ ำผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรประเมนิของ 
โครงกำร กำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑช์มุชน จงัหวดั
นครนำยก มำวเิครำะหเ์พื่อ
ปรบัปรุงกจิกรรมกำรใหบ้รกิำร
ทำงวชิำกำร ซึง่ส ำนกัคอมพวิเตอร์
ไดก้ ำหนดกจิกรรมขึน้ตำม 
ผลด ำเนินกำร คอื  โครงกำรกำร
ท ำตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชุมชน เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC”   

cc_56_5.2_4.1  รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตลำดออนไลน์
นครนำยกเพื่อผลติภณัฑช์ุมชน 
จงัหวดันครนำยก  (หน้ำ18) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?d
oc_id=1528f 

cc_56_5.2_4.2  โครงกำรกำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซตผ์ลติภณัฑ์
ชุมชนสู ่AEC” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?d
oc_id=1550 

5 มกีำรพฒันำควำมรูท้ีไ่ดจ้ำก
กำรใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรและ
ถ่ำยทอดควำมรูสู้บุ่คลำกร
ภำยในหน่วยงำนและเผยแพร่
สูส่ำธำรณชน 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกำร
บนัทกึ วดีทิศัน์ เรื่อง “กำรประยุกตใ์ช้
ไอซทีแีละกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศ 
ในกำรยกระดบัผลติภณัฑช์มุชนสู ่
AEC” จำกโครงกำรกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซตผ์ลติภณัฑ์
ชุมชนสู ่AEC”เพื่อถ่ำยทอดและ
เผยแพร่ควำมรูสู้บุ่คลำกรภำยใน 
และสูส่ำธำรณชนผ่ำนทำง
เวบ็ไซตส์ ำนกัคอมพวิเตอร ์

cc_56_5.2_5.1  มกีำรเผยแพร่ วดีิ
ทศัน์   เรื่อง “กำรประยุกตใ์ชไ้อซทีี
และกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศ ในกำร
ยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชนสู ่AEC”   
จำกโครงกำรกำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑช์ุมชน เรื่อง “ยกระดบั
เวบ็ไซตผ์ลติภณัฑช์ุมชนสู ่AEC” ใน
แหล่งจดัเกบ็วดิโีอของส ำนัก
คอมพวิเตอรบ์นยทูปู 
ดรูำยละเอยีด 
 http://youtu.be/9dT8-z1RW4M 

กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5  คะแนน  
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ตวับ่งช้ี  สมศ.๙ ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชนหรือองคก์รภำยนอก  
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลลพัธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

หน่วยงำนด ำเนินกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม แลว้ก่อใหเ้กดิโครงกำรทีม่ผีลต่อกำรพฒันำ
ชุมชนและเสรมิสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน ในลกัษณะทีชุ่มชนจดัขึน้หรอืด ำเนินกำรขึน้ แลว้ส่งผลให้
เกดิกำรเปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่ขี ึน้แก่ชุมชนในดำ้นต่ำงๆ และท ำใหชุ้มชนสำมำรถพึง่พำตนเองได้ตำม
ศกัยภำพของตน 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มกีำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมสี่วนรว่มของชุมชนหรอืองคก์ร 
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 
3. ชุมชนหรอืองคก์รมผีูน้ ำและสมำชกิทีม่กีำรเรยีนรูแ้ละด ำเนินกจิกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรอืองคก์รสรำ้งกลไกทีม่กีำรพฒันำตนเองอยำ่งต่อเนื่องและยัง่ยนืโดยคงอตัลกัษณ์

และวฒันธรรมของชุมชนหรอืองคก์ร 
5. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สรำ้งคุณค่ำต่อสงัคม หรอืชุมชนหรอืองคก์รมคีวำมเขม้แขง็ 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 

1. “ต่อเนื่อง” หมำยถงึ มกีำรด ำเนินงำนตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป 
2. “ยัง่ยนื” หมำยถงึ มกีำรด ำเนินงำนตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 
3. “เขม้แขง็” หมำยถงึ สำมำรถพึง่พำตนเองได ้
4. กรณทีีม่หำวทิยำลยัไดร้บักำรประเมนิปี 2554 กจิกรรมเป็นกจิกรรมใหม ่ส ำหรบัเกณฑ์

ต่อเนื่อง ยัง่ยนื และเขม้แขง็ ใหใ้ช ้1 ปีไดโ้ดยอนุโลม 
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ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ และ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำม
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงอิงจำกคู่มือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2554 และส ำนักคอมพวิเตอรไ์ด้มกีำรวดัผลส ำเรจ็ของกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 
และรำยงำนผลกำรประกนัคุณภำพต่อฝ่ำยประกนัคุณภำพของมหำวทิยำลยั และได้น ำรำยงำนผลกำร
ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ส ำนักคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
ปรบัปรุงและใช้ในกำรประเมนิในปีต่อไป ซึง่กำรประกนัคุณภำพนัน้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏบิตัิงำน
ของฝำ่ยต่ำง ๆ ภำยในส ำนกัคอมพวิเตอร ์และไดม้กีำรจดัตัง้คณะอนุกรรมกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิ
ตนเอง โดยไดม้ตีวัแทนของแต่ละฝ่ำยเขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรและผูใ้หข้อ้มลู และไดม้กีำรชีแ้จงขอ้มลู
เกี่ยวกบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำแก่บุคลำกรทุกคนเพื่อใหบุ้คลำกรไดเ้ขำ้ใจถงึกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ เพื่อให้ส ำนักคอมพวิเตอร์สำมำรถสนับสนุนกำรกำรเรยีนกำรสอน ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ
ต่อไป 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มกีำรด ำเนินงำนตำมวงจร

คุณภำพ (PDCA) โดยกำรมี
สว่นร่วมของชมุชนหรอืองคก์ร 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดป้ระชุม 
หำรอืร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐั 
พฒันำชมุจงัหวดันครนำยก กลุ่ม
ผูป้ระกอบกำรผลติภณัฑช์ุมชน
จงัหวดันครนำยก เพื่อส ำรวจ
ควำมตอ้งกำรและวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน มกีำรตดิตำมและ
ประเมนิผลควำมส ำเรจ็ในกำร
ด ำเนินกำรตำมตวับ่งชีท้ีก่ ำหนด  

 

cc _56_9_1.1 กำรส ำรวจควำม
ตอ้งกำรของชุมชนในระดบั
มหำวทิยำลยั 

ดรูำยละเอยีด 

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

ploads/emt382_255501_1

6871.pdf 

cc_56_9.1.2  รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตลำดออนไลน์
นครนำยกเพื่อผลติภณัฑช์ุมชน 
จงัหวดันครนำยก  (หน้ำ18) 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d

oc_id=1528f 

cc_56_9.1.3  สรุปรำยงำน
ประชุมกำรเตรยีมพรอ้มควำม
ร่วมมอืเพื่อสง่เสรมิ
ผูป้ระกอบกำรผลติภณัฑช์ุมชน
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

ตลำดออนไลน์จงัหวดันครนำยก
เขำ้สูป่ระชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 

ดรูำยละเอยีด 

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

/upload/2556/cc/swu_cc_5

6_5.2.2_58e24d319b07c4

7ab9961155cf75b2af.pdf 

cc_56_9_1.4 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรโครงกำรกำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชุมชน เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th/
showdetail_general.asp?do
c_id=1602 

cc_56_9_1.5  รำยงำนผลกำร
กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของ
โครงกำรกำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑช์มุชน เรื่อง 
“ยกระดบัเวบ็ไซตผ์ลติภณัฑ์
ชุมชนสู ่AEC” 

ดรูำยละเอยีด 

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

/upload/2556/cc/swu_cc_5

6_5.2.1_9591006788d2b8f

e41eae6ca896ed8cf.pdf 

cc_56_9_1.6 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

showdetail_general.asp?do
c_id=1626  

2 บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต ่ำ
กว่ำรอ้ยละ 80 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกำร
ตำมแนวทำงหรอืแผนกำรบรูณำ
กำรทีก่ ำหนด มรีำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินกำรทีบ่รรลุตำมตวั
บ่งชีท้ีก่ ำหนดในแผนกำรบรกิำร
ทำงวชิำกำรแก่สงัคม 

cc_56_9_2.1 แผนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d

oc_id=1550 
cc_56_9_2.2 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d

oc_id=1626  
3 ชุมชนหรอืองคก์รมผีูน้ ำและ

สมำชกิทีม่กีำรเรยีนรูแ้ละ
ด ำเนินกจิกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกำร
จดัโครงกำรกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เป็นโครงกำรต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี  
พ.ศ. 2554 เป็นตน้มำ จนถงึปี 
พ.ศ. 2557  ซึง่เป็นโครงกำร ให้
องคค์วำมรูด้ำ้นทกัษะกำรใชไ้อซี
ทเีพื่อยกระดบัผลติภณัฑช์มุชนสู ่
AEC โดยสง่เสรมิใหก้ำ้วสูต่ลำด
ในประชำคมอำเซยีน และ
สง่เสรมิกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศ
ในกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ในกำร
คำ้ขำยดว้ยตลำดออนไลน์ 
 

cc_56_9_3.1  โครงกำรกำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชุมชน เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d

oc_id=1550 

cc_56_9_3.2  รำยชื่อ
ผูป้ระกอบกำรและผูเ้กีย่วขอ้งกบั
ผลติภณัฑช์มุชน 
จงัหวดันครนำยก 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 

ดรูำยละเอยีด 

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

/upload/2556/cc/cc_56_9.3

_6556eabb986da391fbd25

5289c1f845c.pdf  
4 ชุมชนหรอืองคก์รสรำ้งกลไกที่

มกีำรพฒันำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยคง 
อตัลกัษณ์และวฒันธรรมของ
ชุมชนหรอืองคก์ร 
 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดบ้รกิำร
วชิำกำรแกช่มุชนเป็นไปตำม
ควำมตอ้งกำรของชมุชนทัง้ใน
ดำ้นสงัคม เศรษฐกจิ และ
สิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งตำม
ผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของ
ชุมชน  โดยด ำเนินกจิกรรม มี
กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย และ
วตัถุประสงค ์(ผลผลติหรอื
ผลลพัธข์องโครงกำร) ทีจ่ะก่อ
ประโยชน์ใหค้นในชุมชนต่ำงๆ 
เกดิกลไกในกำรพฒันำชมุชน
โดยคงอตัลกัษณ์ของคนในชมุชน
และเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่อย่ำง
ต่อเนื่อง คอื  โครงกำรกำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชุมชน เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” โดยจดั
อบรมกำรประยุกตใ์ชด้ำ้นไอซทีี
และกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศ ใน
กำรยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชนสู่
ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนให้
ผูป้ระกอบกำรและผูเ้กีย่วขอ้งกบั
ผลติภณัฑช์มุชนจงัหวดั
นครนำยก 

cc_56_9_4.1 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรกำรท ำตลำด

ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 

เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์

ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d

oc_id=1626 

cc_56_9_4.2  มกีำรเผยแพร่ วดีิ

ทศัน์ เรื่อง “กำรประยุกตใ์ชไ้อซทีี

และกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศ ใน

กำรยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชนสู ่

AEC” จำกโครงกำรกำรท ำตลำด

ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 

เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์

ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” ใน

แหล่งจดัเกบ็วดิโีอของ 

ส ำนกัคอมพวิเตอรบ์นยทูปู 

ดรูำยละเอยีด 

 http://youtu.be/9dT8-

z1RW4M 
5 มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์

สรำ้งคุณค่ำต่อสงัคม หรอื
ชุมชน/องคก์รมคีวำมเขม้แขง็ 
มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของผูน้ ำหรอืสมำชกิชุมชนหรอื
องคก์รทีเ่กดิประโยชน์ สรำ้ง

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำร
ประเมนิผลกระทบหรอืประโยชน์
ของกำรบรกิำรวชิำกำรแกชุ่มชน
ต่อชุมชน สงัคมในลกัษณะกำร
ประเมนิดำ้นควำมรูค้วำมเขำ้ใจ  

cc_56_9_5.1 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC” 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
คุณค่ำต่อสงัคม ชุมชน หรอื
องคก์ร 

ดำ้นควำมพงึพอใจ และดำ้นกำร
น ำควำมรูไ้ปใชข้องกลุ่มเป้ำหมำย  
รวมทัง้ไดด้ ำเนินกำรบนัทกึ 
วดีทิศัน์ เรื่อง “กำรประยุกตใ์ช้
ไอซทีแีละกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศ ในกำร
ยกระดบัผลติภณัฑช์มุชนสู ่
AEC” จำกโครงกำรกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC”เพื่อ
ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรูสู้่
บุคลำกรภำยใน และสู่
สำธำรณชนผ่ำนทำงเวบ็ไซต์
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 
 
 
 

ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d

oc_id=1626 
cc_56_9_5.2 มกีำรเผยแพร่ วดีิ
ทศัน์ เรื่อง “กำรประยุกตใ์ชไ้อซทีี
และกำรใชภ้ำษำต่ำงประเทศ ใน
กำรยกระดบัผลติภณัฑช์ุมชนสู ่
AEC” จำกโครงกำรกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชนสู ่AEC”  ใน
แหล่งจดัเกบ็วดิโีอของ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรบ์นยทูปู 
ดรูำยละเอยีด 

 http://youtu.be/9dT8-

z1RW4M 

กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

4  ขอ้ 5  ขอ้ 5  คะแนน  
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องคป์ระกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวฒันธรรม 

หลกักำร 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส ำคัญประกำรหนึ่งของหน่วยงำน ดังนั ้น 
หน่วยงำนจงึต้องมรีะบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนนี้ใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและคุณภำพ โดย
อำจมจีดุเน้นเฉพำะทีแ่ตกต่ำงกนัตำมปรชัญำ และธรรมชำตขิองแต่ละหน่วยงำน และมกีำรบูรณำกำรเขำ้
กบัพนัธกิจอื่นๆ โดยเฉพำะกำรผลติบณัฑติ รวมทัง้มกีำรจดักิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ สบืสำนพฒันำ 
เผยแพร่ศลิปะและวฒันธรรม สรำ้งสรรค ์ส่งเสรมิภูมปิญัญำทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำกฐำนกำรพฒันำองคค์วำมรู้
ทีด่ขี ึน้ 

มำตรฐำนและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
2. มำตรฐำนกำรอุดมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
3. มำตรฐำนสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกระดบัอุดมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำน

รบัรองมำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) 

ตวับ่งช้ี  จ ำนวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 

มศว  6.1.1 กำรท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม 
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ตวับ่งช้ี  มศว 6.1.1  กำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวฒันธรรม  
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

กำรบริหำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทัง้กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่
วฒันธรรม ภูมปิญัญำท้องถิ่นตำมจุดเน้นของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มกีำร 
บูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำกับภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ ให้เหมำะสม เพื่อคงไว้ซึ่ง 
ควำมเป็นไทย 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ   

1. มรีะบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม และด ำเนินกำรตำมระบบทีก่ ำหนด 
2. มกีำรบรูณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรมกบัภำรกจิดำ้นต่ำงๆ  
3. มกีำรเผยแพรก่จิกรรมหรอืกำรบรกิำรดำ้นท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรมต่อสำธำรณชน 
4. มกีำรประเมนิผลควำมส ำเรจ็ของกำรบูรณำกำรงำนดำ้นท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรมกบั

ภำรกจิดำ้นต่ำงๆ ในขอ้ 2 
5. มกีำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรงุกำรบรูณำกำรงำนดำ้นท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรมกบั

ภำรกจิดำ้นต่ำงๆ 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 
กำรท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม เป็นภำรกจิหลกัประกำรหนึ่งของมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ใน

กำรบริหำรงำนบนพื้นฐำน 9 ยุทธศำสตร์ ซึ่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 9 ยุทธศำสตร์ที่
มหำวทิยำลยัใช้ในกำรด ำเนินงำน และกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม เป็นองค์ประกอบ ตวับ่งชี้ ในกำร
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำของมหำวทิยำลยัและส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนัก
คอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงึไดด้ ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมภำรกจิหลกั ยทุธศำสตร ์
และกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำของมหำวทิยำลยั และมนีโยบำยในกำรสนับสนุนส่งเสรมิกำรท ำนุบ ำรุง
ศลิปวฒันธรรมไทย กำรท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรมทีย่ ัง่ยนื ทัง้ยงัต้องมกีำรปลูกฝงัและสรำ้งเสรมิเยำวชน
ใหม้คีวำมรู ้ชื่นชม หวงแหนและเหน็คุณค่ำของศลิปวฒันธรรมไทย เพื่อสบืสำนวฒันธรรมประเพณีอนัดี
งำมเพื่อใหค้งอยู่คู่ประเทศไทยสบืไป ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกจิกรรมท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรมมำ
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ โดยมคีณะท ำงำนจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน ตดิตำมแผนด ำเนินงำน และ
รำยงำนผลด ำเนินงำน ตำมรอบปีงบประมำณ และส ำนักคอมพวิเตอรไ์ด้จดัสรรงบประมำณเงนิรำยได้
จ ำนวนหน่ึงในกำรด ำเนินกจิกรรมดงักล่ำว ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมดงันี้ 

 ท ำเวบ็เพจรวบรวมกจิกรรมกำรท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม ของส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678 

 กจิกรรมท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม จดัโดยส ำนกัคอมพวิเตอร ์เป็นประจ ำ 
 กจิกรรม “ถวำยเทยีนพรรษำ เนื่องในโอกำสวนัเขำ้พรรษำ” 
 กจิกรรม "งำนวนัสถำปนำส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 กจิกรรม “กำรรดน ้ำขอพรผูใ้หญ่ เนื่องในโอกำสวนัสงกรำนต ์ประจ ำปี” 

 ส่งเสรมิใหบุ้คลำกรมสี่วนรว่มกจิกรรมท ำนุบ ำรงุศลิปวฒันธรรมของมหำวทิยำลยั 

ส ำหรบัในรอบปีกำรศกึษำ 2556 ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินงำนท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์โดยสรุปดงันี้ 

1. จดัท ำเวบ็เพจท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม ของ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดป้รบัปรงุเวบ็เพจท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม ของส ำนกัคอมพวิเตอร ์เพือ่
เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มลู กจิกรรม และเผยแพรใ่หบุ้คลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์และผูส้นใจไดร้บั
ทรำบ 
 URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678  

2. จดัท ำรำยงำนผลด ำเนินงำนกำรท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม ของ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
 URL : http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400135.pdf 

3. จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม ของ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
  URL : http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201300203.pdf 

4. กจิกรรมในรอบปีกำรศกึษำ 2556 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400135.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400135.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201300203.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201300203.pdf
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วนั เดอืน ปี กจิกรรม 

11 กรกฎำคม 2556 ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัท ำบญุ ถวำยเทยีนพรรษำ และผำ้อำบน ้ำฝน เน่ืองในวนั
อำสำฬหบชูำ และ วนัเขำ้พรรษำ วดัพระศรอีำรย ์ 

วดัขนอนหนงัใหญ่ อ ำเภอโพธำรำม  จงัหวดัรำชบุร ี

ภำยใตโ้ครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ดปูระมวลภำพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9186&AlbumID=19356-
2756&Page=0 

 25 ธนัวำคม 2556 ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัท ำบญุ ถวำยสงัฆทำน หนงัสอืธรรมะ 

วดัโสธรวรำรำมวรวหิำร และวดัสมำนรตันำรำ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

ภำยใตโ้ครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 

กจิกรรม "งำนวนัสถำปนำส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครบรอบ 20 ปี" 
ดปูระมวลภำพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9186&AlbumID=19356-
2794 

8 เมษำยน 2557 ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดักจิกรรม “รดน ้ำขอพรผูใ้หญ่ เน่ืองในโอกำส 
วนัสงกรำนต ์ประจ ำปี 2557  

ณ หอ้งเอนกประสงค ์(16-406) ชัน้ 4 อำคำร 16 ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ 

ภำยใตโ้ครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ดปูระมวลภำพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9768&AlbumID=20437-
2814 

28 เมษำยน 2557 ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์ขำ้รว่มกจิกรรมท ำบญุตกับำตรเป็นกำรสบืสำนวฒันธรรมและวำง

พวงมำลำ ณ อนุสำวรยีศ์ำสตรำจำรย ์ม.ล.ป่ิน มำลำกุล เน่ืองในงำนวนัมหำวทิยำลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

ดปูระมวลภำพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9768&AlbumID=20437-

2866 
 
 
 
 
 
 

http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9186&AlbumID=19356-2756&Page=0
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9186&AlbumID=19356-2756&Page=0
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9186&AlbumID=19356-2794
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9186&AlbumID=19356-2794
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9768&AlbumID=20437-2814
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9768&AlbumID=20437-2814
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9768&AlbumID=20437-2866
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9768&AlbumID=20437-2866
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1. มรีะบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุง

ศลิปะและวฒันธรรม และ
ด ำเนินกำรตำมระบบทีก่ ำหนด 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ ได้
ด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
ภำรกจิหลกั ยุทธศำสตร ์และ 
กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำของ
มหำวทิยำลยั  และมนีโยบำยในกำร
สนบัสนุนสง่เสรมิกำรท ำนุบ ำรุง
ศลิปวฒันธรรมไทย กำรท ำนุบ ำรุง
ศลิปวฒันธรรมทีย่ ัง่ยนื  ทัง้ยงัตอ้งมี
กำรปลกูฝงัและสรำ้งเสรมิเยำวชน
ใหม้คีวำมรู ้ ชื่นชม หวงแหนและ
เหน็คุณค่ำของศลิปวฒันธรรมไทย 
เพื่อสบืสำนวฒันธรรมประเพณีอนัดี
งำมเพื่อใหค้งอยู่คู่ประเทศไทย 
ตัง้แต่ปี 2554 ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ด้
ปรบัเปลีย่นใหม้คีณะกรรมกำร
บรหิำรโครงกำรแต่ละกจิกรรมทีจ่ดั
ขึน้ 

cc_56_6.1.1_1.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำร
ท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
cc_56_6.1.1_1.1.1 ค ำสัง่ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ที ่075/2554  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/Officialdom/16/pdf/116590
0201200715.pdf 

cc_56_6.1.1_1.1.2  ค ำสัง่ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ที ่063/2556  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/Officialdom/16/pdf/116590
0201403795.pdf 

cc_56_6.1.1_1.1.3  ค ำสัง่ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ที ่019/2557  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/Officialdom/16/pdf/116590
0201404447.pdf 

cc_56_6.1.1_1.2  โครงกำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/general/5900/pdf/1175900
201300203.pdf 

cc_56_6.1.1_1.3 งบประมำณ
เงนิรำยได ้ประจ ำปี 2555-2556 
เพื่อสนบัสนุนโครงกำรท ำนุบ ำรงุ
ศลิปะและวฒันธรรม 
 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201200715.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201200715.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201200715.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201403795.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201403795.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201403795.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201404447.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201404447.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201404447.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201300203.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201300203.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201300203.pdf
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/general/5900/pdf/11959
00201400134.pdf 

2. กำรบรูณำกำรงำนดำ้นท ำนุ
บ ำรุงศลิปะและวฒันธรรมกบั
ภำรกจิดำ้นต่ำง ๆ 
 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ ได้
ด ำเนินกำรจดักจิกรรมบรูณำกำร
กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม
เขำ้กบักจิกรรมเสรมิสรำ้งขวญั
ก ำลงัใจบคุลำกร เพื่อสง่เสรมิให้
บุคลำกรของหน่วยงำน มสีว่นรว่ม
ในกำรอนุรกัษ์ศลิปะและวฒันธรรม 
ไดแ้สดงควำมเคำรพต่อศำสนำ ผู้
อำวุโสและผูบ้งัคบับญัชำ อกีทัง้ยงั
ด ำรงและสบืสำนประเพณี 
วฒันธรรมอนัดงีำมของคนไทย 
 
 

cc_56_6.1.1_2.1 โครงกำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์กจิกรรม "ถวำย
เทยีนพรรษำ เนื่องในโอกำสวนั
เขำ้พรรษำ" 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/general/5900/pdf/1175900
201300200.pdf 

cc_56_6.1.1_2.2 โครงกำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์กจิกรรม "งำนวนั
สถำปนำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ครบรอบ 20 ปี"  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/general/5900/pdf/1175900
201400053.pdf 

cc_56_6.1.1_2.3 โครงกำร
อนุรกัษ์ สบืสำน พฒันำ สง่เสรมิ
และเผยแพร่ เอกลกัษณ์ 
ศลิปวฒันธรรมกจิกรรม "สบืสำน
ประเพณีวนัสงกรำนต2์557"  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/general/5900/pdf/1175900
201400124.pdf 

cc_56_6.1.1_2.4 โครงกำรจดัท ำ
เวบ็ไซต ์ท ำนุบ ำรุงศลิปะและ
วฒันธรรมส ำนกัคอมพวิเตอร ์
2556 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400134.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400134.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400134.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201300200.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201300200.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201300200.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400053.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400053.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400053.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400124.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400124.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400124.pdf
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/general/5900/pdf/1175900
201400133.pdf 

3. มกีำรเผยแพร่กจิกรรมหรอืกำร
บรกิำรดำ้นท ำนุบ ำรุงศลิปะและ
วฒันธรรมต่อสำธำรณชน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ ได้
ด ำเนินกำรเผยแพร่กจิกรรม 
เอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรมอนัดี
งำม ทีห่น่วยงำนไดจ้ดัขึน้ผ่ำน
เวบ็ไซตแ์ละสือ่อื่นๆ เพื่อเผยแพร่
องคค์วำมรูด้ำ้นศลิปะและวฒันธรรม
สูชุ่มชน และเป็นช่องทำงในกำร
ประชำสมัพนัธเ์ชญิชวนและเปิด
โอกำสใหผู้ส้นใจไดเ้ขำ้ร่วม 

cc_56_6.1.1_3.1 เวบ็เพจท ำนุ
บ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default

.aspx?PageContentID=95
3&tabid=4678 

4. มกีำรประเมนิผลควำมส ำเรจ็
ของกำรบรูณำกำรงำนดำ้นท ำนุ
บ ำรุงศลิปะและวฒันธรรมกบั
ภำรกจิดำ้นต่ำง ๆ  ในขอ้ 2 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ได้
ด ำเนินกำรใหม้คีณะกรรมกำร
บรหิำรโครงกำรแต่ละกจิกรรมทีจ่ดั
ขึน้ เพื่อด ำเนินกำรจดักจิกรรม 
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตวัชีว้ดัทีก่ ำหนด และจดัท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 

cc_56_6.1.1_4.1 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปวฒันธรรมส ำนกั
คอมพวิเตอร ์กจิกรรม "ถวำย
เทยีนพรรษำ เนื่องในโอกำสวนั
เขำ้พรรษำ"  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/general/5900/pdf/1195900
201300202.pdf 

cc_56_6.1.1_4.2 รำยงำนผล
ด ำเนินงำนโครงกำรท ำนุบ ำรงุ
ศลิปวฒันธรรมส ำนกั
คอมพวิเตอร ์
กจิกรรม "งำนวนัสถำปนำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครบรอบ 20 ปี"  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/general/5900/pdf/1195900
201400052.pdf 

cc_56_6.1.1_4.3 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรกัษ ์

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400133.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400133.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400133.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=953&tabid=4678
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=953&tabid=4678
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=953&tabid=4678
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201300202.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201300202.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201300202.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400052.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400052.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400052.pdf
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
สบืสำน พฒันำ สง่เสรมิและ
เผยแพร่ เอกลกัษณ์ 
ศลิปวฒันธรรมกจิกรรม "สบืสำน
ประเพณ ี
วนัสงกรำนต ์2557"  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/general/5900/pdf/1195900
201400125.pdf 

. มกีำรน ำผลกำรประเมนิไป
ปรบัปรุงกำรบรูณำกำรงำนดำ้น
ท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม
กบัภำรกจิดำ้นต่ำงๆ 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกำร
น ำผลกำรประเมนิไปพฒันำ
กระบวนกำรบรูณำกำรดำ้นท ำนุ
บ ำรุงศลิปะและวฒันธรรมกบัภำรกจิ
ดำ้นต่ำงๆ โดยใชห้ลกักำรของ 
PDCA และน ำไปปรบัปรงุแผนงำน
โครงกำรท ำนุบ ำรงุศลิปวฒันธรรม 
ส ำนกัคอมพวิเตอรใ์นปีถดัไป 

cc_56_6.1.1_5.1 โครงกำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/g

eneral/5900/pdf/1195900201
400135.pdf 

cc_56_6.1.1_5.2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรท ำนุบ ำรงุ
ศลิปะและวฒันธรรม ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่1/2557  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/g

eneral/5900/pdf/1195900201
400138.pdf 
 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
5  ขอ้ 5  ขอ้ 5  คะแนน  

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400125.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400125.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400125.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400135.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400135.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400135.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400138.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400138.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400138.pdf
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องคป์ระกอบท่ี 7  กำรบริหำรและกำรจดักำร 

หลกักำร 

หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคญักบักำรบรหิำรจดักำร โดยมคีณะผู้บรหิำร สภำมหำวทิยำลยัหรอื
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้มีประสทิธภิำพ 
หน่วยงำนจะต้องบรหิำรจดักำรด้ำนต่ำงๆ ให้มคีุณภำพ เช่น ทรพัยำกรบุคคล ระบบฐำนขอ้มูล กำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง กำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลง กำรบรหิำรทรพัยำกรทัง้หมด ฯลฯ เพื่อสมัฤทธผิลตำมเป้ำหมำย
ทีก่ ำหนดไว ้โดยใชห้ลกัธรรมำภบิำล (Good Governance) 

มำตรฐำนและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551 - 2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศกึษำ 

2. มำตรฐำนกำรอุดมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
3. มำตรฐำนสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ส ำนกังำน

คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
5. มำตรฐำนกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกระดบัอุดมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำนรบัรอง

มำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) 
6. เกณฑค์ุณภำพกำรศกึษำเพื่อกำรด ำเนินกำรทีเ่ป็นเลศิ พ.ศ. 2552 – 2553 
7. เกณฑก์ำรบรหิำรจดักำรภำครฐั (PMQA) 
8. ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ เรือ่ง คู่มอืและแนวปฏบิตัใินกำรพจิำรณำออกใบอนุญำต

ใหจ้ดัตัง้สถำบนัอุดมศกึษำเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกำศทบวงมหำวทิยำลยั เรือ่ง มำตรฐำนหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. 2544 

ตวับ่งช้ี จ ำนวน 9 ตวับ่งช้ี คือ 

สกอ. 7.1  ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและผูบ้รหิำรทุกระดบัของหน่วยงำน 
สมศ. ๑๓ กำรปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรหน่วยงำน 
มศว 7.2.1 กำรพฒันำหน่วยงำนสู่สถำบนักำรเรยีนรู้ 
สกอ. 7.3  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและกำรตดัสนิใจ 
สกอ. 7.4  ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง 
มศว 7.5.1  ระบบกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนบัสนุนวชิำกำร 
มศว 7.6.1  ระบบและกลไกกำรพฒันำกำรปฏบิตังิำนและกำรใหบ้รกิำร 
มศว 7.6.2   รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำร 
มศว 7.7.1   ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน 
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ตวับ่งช้ี  สกอ.7.1  ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและผู้บริหำรทุกระดบัของหน่วยงำน  
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  
ปจัจยัสนับสนุนที่ส ำคญัต่อกำรเจรญิก้ำวหน้ำของหน่วยงำน คอื คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน

และผูบ้รหิำรทุกระดบัหน่วยงำนนัน้ ๆ หำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและผูบ้ริหำรมวีสิยัทศัน์ เป็น
ผูน้ ำทีด่ ีมธีรรมำภบิำล รบัผดิชอบต่อสงัคม รกัควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกรอย่ำงด ีเปิดโอกำสใหชุ้มชน
เขำ้มำมสี่วนร่วมในกำรบรหิำร มคีวำมสำมำรถในกำรตดัสนิใจแก้ปญัหำ และก ำกบัดูแล ตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปในทศิทำงทีถู่กตอ้ง จะท ำใหห้น่วยงำนเจรญิกำ้วหน้ำอย่ำงรวดเรว็ 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีพ่ระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
และ/หรอืหน่วยงำนก ำหนดครบถว้นและมกีำรประเมนิตนเองตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดล่วงหน้ำ 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยงับุคลำกร  
ทุกระดบั มคีวำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มกีำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำร
ปฏบิตังิำนและพฒันำหน่วยงำน 

3. ผูบ้รหิำรมกีำรก ำกบั ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมทีม่อบหมำย รวมทัง้สำมำรถ
สื่อสำรแผนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยงับุคลำกรในหน่วยงำน 

4. ผูบ้รหิำรสนับสนุนใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนมสี่วนรว่มในกำรบรหิำรจดักำร ใหอ้ ำนำจในกำร
ตดัสนิใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม   

5. ผูบ้รหิำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละส่งเสรมิพฒันำผูร้ว่มงำน เพื่อใหส้ำมำรถท ำงำนบรรลุวตัถุประสงค์
ของหน่วยงำนเตม็ตำมศกัยภำพ 

6. ผูบ้รหิำรบรหิำรงำนดว้ยหลกัธรรมำภบิำล โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงำนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
7. มกีำรประเมนิผลกำรบรหิำรงำนของหน่วยงำนและผู้บรหิำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุง  

กำรบรหิำรงำนอยำ่งเป็นรปูธรรม  
หมำยเหตุ : หำกจะประเมนิผ่ำนเกณฑก์ำรประเมนิมำตรฐำนขอ้ที ่6 นัน้ ตอ้งแสดงขอ้มลูกำรบรหิำรงำน
ตำมหลกัธรรมมำภบิำลครบถว้นทัง้ 10 ประกำร ตำมนิยำมศพัทท์ีร่ะบุไว ้(หน้ำ 113)  

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

6 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

7 ขอ้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ในด้ำนกำรบรหิำรงำนของส ำนักคอมพวิเตอร์ มผีู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นผู้บงัคบับญัชำ
และรบัผดิชอบในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของส ำนักคอมพวิเตอร์ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์  
โดยมคีณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพวิเตอร์ ท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแล นโยบำย และกำรบรหิำรงำนของ
ส ำนักคอมพวิเตอร ์มคีณะบรหิำรส ำนักคอมพวิเตอร ์ประกอบด้วยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร ์
และผูช่้วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร ์รบัผดิชอบก ำกบัดูแล กำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิในฝ่ำยต่ำง ๆ 
และเพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ำยเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ส ำนัก
คอมพิวเตอร์จึงก ำหนดให้มีเลขำนุกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ดูแลรับผิดชอบงำนของฝ่ำยส ำนักงำน
ผูอ้ ำนวยกำร และมบุีคลำกรปฏบิตัหิน้ำทีห่วัหน้ำฝ่ำยเพื่อดูแลรบัผดิชอบงำนของแต่ละฝ่ำย ดงัแสดงตำม
แผนภมู ิดงันี้ 

 

แผนภูมทิี ่3 แผนผงัโครงกำรสรำ้งกำรบรหิำรงำน 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412
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ส ำหรบัในปีกำรศกึษำ 2556 ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกำร ดงันี้ 
1. จดัท ำและปรบัปรุงเว็บเพจเกี่ยวกบัส ำนักคอมพวิเตอร์ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้ำน  

กำรบรหิำรงำนส ำนักคอมพวิเตอร ์(เวบ็ไซต์ส ำนักคอมพวิเตอร ์http://cc.swu.ac.th /เมนู “รูจ้กัส ำนัก”) 
ประกอบดว้ย 

 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์และแนวทำงกำรพฒันำส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 ปรชัญำ ปณธิำน วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ของส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 ประวตัคิวำมเป็นมำ ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 ท ำเนียบผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 โครงสรำ้งกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ และรำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนกัคอมพวิเตอร์พรอ้มอ ำนำจหน้ำที่ (Job description) ของคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์ตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่ำดว้ย 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2546 ใหเ้ป็นปจัจุบนั 
(http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412) 

 แผนยทุธศำสตรแ์ละแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 คณะผูบ้รหิำร และบุคลำกร 
 วนิยัและจรรยำบรรณ 

และเวบ็เพจกำรพฒันำบุคลำกร ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ที ่http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674 

2. จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และคณะกรรมกำรบรหิำรและ
ตดิตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์เป็นประจ ำทุกเดอืน เพื่อรบัทรำบระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ
ต่ำง ๆ เป็นระยะ และก ำกบัดูแลหน่วยงำนไปสู่ทศิทำงทีก่ ำหนดรว่มกนัระหว่ำงผู้บรหิำรหน่วยงำน 
รวมถึงกำรจดัให้มปีระชุมบุคลำกรส ำนักคอมพวิเตอร์ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรถ่ำยทอด
และท ำควำมเขำ้ใจในเชงิบรหิำรและกำรด ำเนินงำนใหแ้ก่บุคลำกรได้รบัทรำบและมคีวำมเขำ้ใจ
รว่มกนั โดยไดจ้ดัท ำแผนกำรประชุมและสรุปผลกำรจดัประชุม ในรอบปีกำรศกึษำ 2556 ดงันี้ 

ประชมุ 
ประชมุ (ครัง้) 

แผน จดัประชมุ 

 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร ์ 12 10 (83.33 %) 

 คณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำน  
ส ำนักคอมพิวเตอร ์

12 6 (50.00 %) 

 ประชมุบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร ์ 12 11 (91.67%) 

ขอ้มลู ณ  วนัที ่ 31 พฤษภำคม 2557 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412
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ในกำรบรหิำรกำรประชุมไดน้ ำระบบงำนประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์มศว (SWU eMeeting) 
http://emeeting.swu.ac.th มำใชง้ำน ซึง่ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดพ้ฒันำขึน้ 

3. ผูบ้รหิำรส ำนักคอมพวิเตอรแ์ละคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพวิเตอรม์กีำรก ำหนดนโยบำย
และน ำสู่กำรจดัท ำแผนปฏบิตัิงำนประจ ำปีทุกปี โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้มสี่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนดังกล่ำว และผู้บริหำรได้มีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิตังิำนประจ ำปี ผ่ำนที่ประชุมบุคลำกร ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน
ส ำนักคอมพิวเตอร์ และประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพวิเตอร ์ และประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรไอซทีีและกำรศกึษำไซเบอร ์ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรที่ก ำกบัดูแลงำนไอซทีี
ระดบัมหำวทิยำลยั ตำมล ำดบั เป็นประจ ำรำยไตรมำส 

4. ผู้บรหิำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำร ให้อ ำนำจในกำร
ตดัสนิใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม ไดแ้ก่ 

 มรีะบบกำรสื่อสำร 2 ทำง เพื่อรบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจำกบุคลำกร
ผูป้ฏบิตังิำน ท ำใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อกำรปรบัปรงุระบบกำรปฏบิตังิำนอยำ่งต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 

o ประชุมบุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
o อเีมลส ำนกัคอมพวิเตอร ์: swucc@swu.ac.th 
o อเีมลผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์: somphop@g.swu.ac.th 
o โทรศพัทส์ำยตรงผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์: โทร  15070 
o เวบ็เพจคณะผูบ้รหิำร  http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410  

 ผูบ้รหิำรด ำเนินกำรปรบัลดขัน้ตอนกระบวนกำรบรหิำรจดักำร โดยกำรมอบอ ำนำจใน
กำรตัดสินใจแก่ผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป ตัง้แต่ระดับรองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์หวัหน้ำฝำ่ย เป็นตน้ 

5. ผูบ้รหิำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละส่งเสรมิพฒันำผูร้ว่มงำน เพื่อใหส้ำมำรถท ำงำนบรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงำนเตม็ตำมศกัยภำพ ไดแ้ก่ 

 ส่งบุคลำกรไปอบรม สมัมนำ ประชุมเชงิปฏบิตักิำร และศกึษำดงูำน 
 จดัประชุมแต่ละฝำ่ย ประชุมบุคลำกร ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำมงำน

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เป็นส่วนหนึ่งในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
6. ผูบ้รหิำรบรหิำรงำนยดึหลกัธรรมำภบิำล โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงำนและผูม้สี่วนได้

ส่วนเสยี ในเรือ่งคุณภำพทำงวชิำกำรและเปิดโอกำสใหม้สี่วนรว่มจำกทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งในกำร
ด ำเนินงำน ดงันี้ 

 มกีำรเปิดเผยประวตั ิมรีำยงำนประเมนิตนเอง จดัท ำรำยงำนสรปุผลกำรท ำงำนและ
รำยงำนกำรเงนิของหน่วยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

http://emeeting.swu.ac.th/
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 ผูบ้รหิำรมกีำรตดิตำมผลกำรควบคุมภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำนและรำยงำนกำรเงนิของหน่วยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์ป็นประจ ำ  

7. ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรบรหิำรงำนของหน่วยงำนและผูบ้รหิำร เพื่อ
น ำไปใชป้รบัปรงุกำรบรหิำรงำนต่อไป 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน

ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมที่
พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ และ/หรอื
หน่วยงำนก ำหนดครบถว้นและ
มกีำรประเมนิตนเองตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดล่วงหน้ำ 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์ี
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ท ำหน้ำที ่
ก ำหนดนโยบำย และก ำกบัดแูล 
กำรบรหิำรงำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์พรอ้มทัง้ได้
มกีำรชีแ้จงแนวทำง 
กำรพฒันำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
รวมถงึกฎ ระเบยีบต่ำงๆ ให้
ทรำบเป็นระยะ 

2. จดัใหม้กีำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เป็นประจ ำ 
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อก ำหนด
นโยบำย ก ำกบัดแูลหน่วยงำน
ไปสูท่ศิทำงทีก่ ำหนดร่วมกบั
ผูบ้รหิำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ใหม้ี
ควำมสอดคลอ้งกบัทศิทำงกำร
พฒันำคุณภำพ 

3. ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มกีำร
เปิดเผยประวตัคิณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
รำยงำนกำรประเมนิตนเอง และ
รำยงำนต่อสำธำรณชน 

 
 
 
 
 

cc_56_7.1_1.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?doc_id=
14648&doc_type_cd=16&
BOX_SERIES=559&SERI
ES=1  

cc_56_7.1_1.2 รำยนำม
ผูบ้รหิำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default

.aspx?tabid=410 
cc_56_7.1_1.3 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรและ
ตดิตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
cc_56_7.1_1.3.1 ค ำสัง่ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์( ฉบบัที4่ ) ที ่
9/2557 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำร และ
ตดิตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?doc_id=
15016&doc_type_cd=16&
BOX_SERIES=8857&SE
RIES=1 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=14648&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=14648&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=14648&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=14648&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=14648&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1%20
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15016&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15016&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15016&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15016&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15016&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 cc_56_7.1_1.3.2  ค ำสัง่ส ำนกั

คอมพวิเตอร ์( ฉบบัที5่ ) ที ่
024/2557 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำร และ
ตดิตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?doc_id=
15365&doc_type_cd=16&
BOX_SERIES=8857&SE
RIES=1 

cc_56_7.1_1.4 สถติกิำรประชมุ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1563 

cc_56_7.1_1.5 เวบ็เพจแนะน ำ
โครงสรำ้งกำรบรหิำร และ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default

.aspx?tabid=412 
cc_56_7.1_1.6 รำยงำนกำร
ประเมนิตนเองของ
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1627  

 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15365&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15365&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15365&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15365&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=15365&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8857&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1563
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1563
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1563
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1627%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1627%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1627%20
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
2. ผูบ้รหิำรมวีสิยัทศัน์ ก ำหนดทศิ

ทำงกำรด ำเนินงำนและสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยงับุคลำกรทุกระดบั
มคีวำมสำมำรถในกำรวำงแผน
กลยุทธม์กีำรน ำขอ้มลู
สำรสนเทศเป็นฐำนในกำร
ปฏบิตังิำนและพฒันำหน่วยงำน 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำร
จดัท ำแผนปฏบิตังิำนประจ ำปี 
ทุกปี เสนอทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์พจิำรณำร่วมกนั 
พรอ้มทัง้ไดม้กีำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตังิำน
ประจ ำปี  
เป็นรำยไตรมำส เพื่อพจิำรณำ
ทบทวนและปรบัแผนฯ ให้
เหมำะสม 

2. ส ำนกัคอมพวิเตอรจ์ดัใหม้กีำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
และตดิตำมงำน  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และประชมุ
บุคลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เพื่อท ำควำม
เขำ้ใจในกำรแผนปฏบิตังิำน
ประจ ำปี และผลกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงต่อเนื่อง 

cc_56_7.1_2.1 แนวทำงพฒันำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ปี 2552-
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/general/5900/pdf/11959
0000723.pdf 

cc_56_7.1_2.2 วสิยัทศัน์
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ปี 2557-2561 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1588 

cc_56_7.1_2.3 แผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1358 

cc_56_7.1_2.4 แผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1537 

cc_56_7.1_2.5 รำยงำนประชุม
ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรและ

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/119590000723.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/119590000723.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/119590000723.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1588
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1588
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1588
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1358
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1358
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1358
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ตดิตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์และคณะกรรมกำร
บรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีแีละ
กำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี 
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1432 

cc_56_7.1_2.6  รำยงำนกำร
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรและ
ตดิตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำร
ยุทธศำสตรไ์อซทีแีละกำรศกึษำ
ไซเบอร ์ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1564 

cc_56_7.1_2.7 เวบ็เพจแผน
ยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default

.aspx?PageContentID=10
06&tabid=4675 

3. ผูบ้รหิำรมกีำรก ำกบั ตดิตำม
และประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ตำมทีม่อบหมำย รวมทัง้
สำมำรถสือ่สำรแผนด ำเนินงำน

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรจ์ดัใหม้กีำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
และตดิตำมงำนส ำนกั

cc_56_7.1_3.1 รำยงำนประชุม
ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร
บรหิำรและตดิตำมงำนส ำนกั
คอมพวิเตอร ์คณะกรรมกำร

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1006&tabid=4675
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1006&tabid=4675
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1006&tabid=4675
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
และผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนไปยงับุคลำกรใน
หน่วยงำน 

คอมพวิเตอร ์เป็นประจ ำทุก
เดอืน  

2. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิตังิำนประจ ำปี เป็นรำย
ไตรมำส เพื่อทบทวนเป้ำหมำย
และปรบัแผนกำรด ำเนินงำนให้
สอดคลอ้งกบัสภำพกำรณ์ยิง่ขึน้  

ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์
ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์
ประจ ำปี งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1432 

cc_56_7.1_3.2 รำยงำนกำร
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์และคณะกรรมกำร
บรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีแีละ
กำรศกึษำไซเบอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1564 

4. ผูบ้รหิำรสนบัสนุนใหบุ้คลำกรใน
หน่วยงำนมสีว่นร่วมในกำร
บรหิำรจดักำร ใหอ้ ำนำจในกำร
ตดัสนิใจแกบุ่คลำกรตำมควำม
เหมำะสม 

1. ผูบ้รหิำรมรีะบบกำรสือ่สำร 2 
ทำง เพื่อรบัฟงัขอ้คดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะจำกบุคลำกร
ผูป้ฏบิตังิำน อนัจะท ำใหไ้ด้
ขอ้มลูเพื่อกำรปรบัปรุงระบบกำร
ปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ประชุมบุคลำกร 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 เบอรโ์ทรศพัทผ์ูอ้ ำนวยกำร

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
โทร. 15070 

 อเีมล ผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
(somphop@swu.ac.th) 

cc_56_7.1_4.1  มชี่องทำงเพื่อ
รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
จำกบุคลำกร 
ดรูำยละเอยีด 
 ประชุมบุคลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

 เบอรโ์ทรศพัทผ์ูอ้ ำนวยกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
โทร. 15070 

 อเีมล ผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
somphop@swu.ac.th 

 Facebook  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
mailto:somphop@swu.ac.th
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 Facebook  

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
https://www.facebook.com/S
WUComputerCenter  

2. ผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำร
ด ำเนินกำรปรบัลดขัน้ตอน
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรโดย
กำรมอบอ ำนำจในกำรตดัสนิใจ
แก่ผูบ้รหิำรหรอื 
ผูป้ฏบิตัริะดบัถดัไป เพื่อเพิม่
ควำมคล่องตวัในกำรปฏบิตังิำน 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
https://www.facebook.com/S
WUComputerCenter 

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

cc_56_7.1_4.2  เอกสำรกำร
มอบหมำยงำน หรอื TOR 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1628&count=1%
20 

5. ผูบ้รหิำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละ
สง่เสรมิพฒันำผูร้่วมงำน เพื่อให้
สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงำนเตม็
ตำมศกัยภำพ 

1. ผูบ้รหิำรมกีำรถ่ำยทอดควำมรู้
แก่ผูร้่วมงำน โดยเน้นกำรเพิม่
ทกัษะในกำรปฏบิตังิำนใหส้งูขึน้
อย่ำงต่อเนื่องหรอืเพิม่ศกัยภำพ
ในกำรท ำงำนใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์เช่น กำรสอนงำน
ทีห่น้ำงำน 
(on – the – job training) 

2. ผูบ้รหิำรมกีำรสง่บุคลำกร เพื่อ
พฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำน 

3. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรจดั
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
และตดิตำมงำนส ำนกั
คอมพวิเตอร ์และจดัประชุมระดบั
ฝำ่ยเพื่อตดิตำมงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั 

 

cc_56_7.1_5.1  รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1450 

cc_56_7.1_5.2  รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกร ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1620 

cc_56_7.1_5.3 สถติกิำรประชมุ
ทีเ่กีย่วขอ้งประจ ำปีกำรศกึษำ 
2556 
 
 
 

https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1628&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1628&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1628&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1628&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1450
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1450
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1450
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1620
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1620
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1620
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1563 

6. ผูบ้รหิำรบรหิำรงำนดว้ยหลกั 
ธรรมำภบิำล โดยค ำนึง ถงึ
ประโยชน์ของหน่วยงำนและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

ผูบ้รหิำรส ำนกัคอมพวิเตอร์
บรหิำรงำนดว้ยหลกัธรรมำภบิำล 
โดยค ำนึง ถงึประโยชน์ของ
หน่วยงำนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ดงันี้ 
1. หลกัประสิทธิผล

(Effectiveness)  
ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กี ำหนด
นโยบำยในกำรตดิตำมและ
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิตังิำนประจ ำปี ของส ำนกั
คอมพวิเตอร ์สง่ผลใหก้ำร
ด ำเนินงำนในภำพรวมบรรลุผล
ส ำเรจ็เป็นอย่ำงด ี

2. หลกัประสิทธิภำพ (Efficiency)  
ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรสรำ้งกลไก
กำรบรหิำรจดักำรภำยในหน่วยงำน 
โดยก ำหนดใหม้กีำรประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตังิำน
ประจ ำปี ซึง่เปิดโอกำสใหบุ้คลำกร
มสีว่นร่วม และผำ่นทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์
ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์
ตำมล ำดบั นอกจำกนี้มรีะบบกำร
บรหิำรคุณภำพภำยในหน่วยงำน 
อนัไดแ้ก่ กำรประกนัคุณภำพฯ 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กจิกรรมกำร

1. หลกัประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
cc_56_7.1_6.1.1 ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1617 

cc_56_7.1_6.1.2 ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1618 

cc_56_7.1_6.1.3 รำยงำน
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์และคณะกรรมกำร
บรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีแีละ
กำรศกึษำไซเบอร ์ ประจ ำปี 
งบประมำณ 2556 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1563%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1563%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1563%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1617
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1617
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1617
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1618
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1618
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1618
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ประหยดัพลงังำน กจิกรรม 5ส และ
ไดม้กีำรรำยงำนสถำนะกำรเงนิต่อ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์ป็นประจ ำทกุ
เดอืน รวมทัง้กำรน ำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรจดักำร
มำใชป้ระโยชน์จำกแหล่งฐำนขอ้มลู
เดยีวกนั สง่ผลใหห้น่วยงำน
สำมำรถใชท้รพัยำกรไดเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อกำรพฒันำขดี
ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน
ตำมภำรกจิเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูร้บับรกิำรและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

3. หลกักำรตอบสนอง
(Responsiveness) 
ส ำนกัคอมพวิเตอรจ์ดัใหม้กีำร
ใหบ้รกิำรต่ำง  ๆตำมภำรกจิของ
ส ำนกัคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่นิสติ 
คณำจำรย ์หน่วยงำน บุคลำกรและ
บุคลำกรทัว่ไป อนัไดแ้ก ่
 วำงแผนแมบ่ทเทคโนโลยี

สำรสนเทศดำ้นระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขำ่ย 

 บรกิำรกำรใชง้ำนระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขำ่ย 

 บรกิำรพฒันำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบรหิำรของ
มหำวทิยำลยั 

 บรกิำรกำรใชห้อ้งปฏบิตักิำร
คอมพวิเตอร ์บรกิำรวชิำกำร 

4. หลกัภำระควำมรบัผิดชอบ 
(Accountability) 
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดต้ระหนกัถงึ
ภำระควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัิ

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

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1432 

cc_56_7.1_6.1.4 รำยงำนกำร
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์
ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1564 

cc_56_7.1_6.1.5 เวบ็เพจแผน
ยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default

.aspx?PageContentID=10
06&tabid=4675 

2. หลกัประสิทธิภำพ 
(Efficiency) 
cc_56_7.1_6.2.1  รำยงำน
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์
ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์ 
ประจ ำปี งบประมำณ 2556 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1006&tabid=4675
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1006&tabid=4675
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1006&tabid=4675
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
หน้ำทีต่ำมนโยบำยและพนัธกจิที่
ก ำหนดไว ้โดยไดม้กีำรบรหิำร
จดักำร และสง่เสรมิผลกัดนักำร
ด ำเนินงำนดำ้นต่ำง  ๆใหบ้รรลุผล
ส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย รวมถงึกำร
กจิกรรมโครงกำรบรกิำรวชิำกำรแก่
ชุมชน 

5. หลกัควำมโปรง่ใส 
(Transparency) 
ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรรำยงำน
สถำนภำพทำงกำรเงนิ กำรหำ
ผลประโยชน์ และผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่อ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์ป็นประจ ำทกุ
เดอืน นอกจำกนัน้ยงัไดร้ำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนในดำ้นต่ำง  ๆของ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรใ์หบุ้คลำกร
รบัทรำบผ่ำนทีป่ระชุมบุคลำกร
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์ป็นประจ ำทกุ
เดอืน 

6. หลกักำรมีส่วนรว่ม 
(Participation) 
มกีำรเปิดโอกำสใหบุ้คลำกรหรอืผู้
มสีว่นเกีย่วขอ้งเขำ้มำมสีว่นร่วมใน
กำรบรหิำรจดักำรเกีย่วกบักำร
ตดัสนิใจในเรื่องต่ำง  ๆไดแ้ก ่กำร
ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์โดยมกีำร
แต่งตัง้ทีป่รกึษำจำกภำยนอก 
ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนภำยใน
มหำวทิยำลยั และผูแ้ทนบุคลำกร
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เป็น
คณะกรรมกำรและมกีำรจดัประชุม
อย่ำงเป็นประจ ำทุกเดอืน 

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

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1432 

cc_56_7.1_6.2.2 รำยงำนกำร
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์
ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1564 

cc_56_7.1_6.2.3 ผลด ำเนินงำน
และหลกัฐำนประกนัคุณภำพ
ภำยในส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 เวบ็เพจประกนัคุณภำพ

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

cc_56_7.1_6.2.4  ผลด ำเนินงำน
และหลกัฐำนกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 
ดรูำยละเอยีด 
 รำยงำนประเมนิตนเอง 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ปีกำรศกึษำ 2556 (ตวับ่งชี ้
สกอ. 7.4 ระบบบรหิำรควำม
เสีย่ง) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1432
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1564
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
นอกจำกนี้ส ำนกัคอมพวิเตอรย์งัได้
มกีำรแต่งตัง้บุคลำกรเป็น
คณะกรรมกำรชุดต่ำง  ๆเพือ่ร่วม
ด ำเนินงำนดำ้นต่ำง  ๆของ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

7. หลกักำรกระจำยอ ำนำจ 
(Decentralization) 
ผูบ้รหิำรไดม้กีำรกระจำยอ ำนำจไป
ยงัรองผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ผูช้่วย
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
หวัหน้ำฝำ่ย เลขำนุกำร และ
บุคลำกร ใหม้สีว่นรว่มในกำร
ตดัสนิใจ และกำรบรหิำรงำนดำ้น
ต่ำง  ๆโดยมคี ำสัง่แต่งตัง้และกำร
มอบหมำยงำน 

8. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำรใช้
อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัในกำรบรหิำรงำนดว้ย
ควำมเป็นธรรม เป็นไปตำม
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกำศ
ของมหำวทิยำลยั โดยไดม้กีำรแจง้
ใหบ้คุลำกรรบัทรำบผ่ำนทีป่ระชุม
บุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ตำมที่
มหำวทิยำลยัไดม้กีำรเผยแพร่
ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ และประกำศ
ผ่ำนระบบเอกสำรอเิลก็ทรอนิกส ์
มศว (http:;//edocument.swu.ac.th) 

9. หลกัควำมเสมอภำค (Equity) 
ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรบรหิำร
จดักำรเพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ พนัธ
กจิ นโยบำยของหน่วยงำน โดยยดึ
หลกัควำมเสมอภำค ปฏบิตัต่ิอ
บุคลำกรของหน่วยงำนทุกคนอย่ำง

 เวบ็เพจกำรควบคมุภำยใน
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
http://cc.swu.ac.th/Default.
aspx?tabid=3894 

cc_56_7.1_6.2.5 ผลด ำเนินงำน
และหลกัฐำนมำตรกำรประหยดั
พลงังำน 
ดรูำยละเอยีด 
 รำยงำนประเมนิตนเอง 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ปี
กำรศกึษำ 2556 (ตวับ่งชี ้ 
มศว 7.7.1 ระดบัควำมส ำเรจ็
ในกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยดัพลงังำน 

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

cc_56_7.1_6.2.6 เวบ็เพจ
กจิกรรม 5ส ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default

.aspx?tabid=3895 
cc_56_7.1_6.2.7 ผลกำร
ด ำเนินงำนกำรบรหิำรกำรเงนิ
และงบประมำณส ำนกั
คอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 รำยงำนประเมนิตนเอง 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ปี
กำรศกึษำ 2556 (ตวับ่งชี ้
มศว 8.1.1  กำรบรหิำร
กำรเงนิและงบประมำณ) 

cc_56_7.1_6.2.8 ระบบ
สำรสนเทศของมหำวทิยำลยั 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3895
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3895
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
เท่ำเทยีม ไมม่กีำรแบง่แยก เช่น 
กำรสง่เสรมิใหบุ้คลำกรทุกคนไดม้ี
โอกำสในกำรพฒันำตนเอง 
สนบัสนุนใหเ้ขำ้รว่มฝึกอบรมใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนที่
รบัผดิชอบ กำรจดัสวสัดกิำรต่ำง  ๆ
ใหก้บับุคลำกร 

10. หลกัมุ่งเน้นฉันทำมติ 
(Consensus Oriented) 
ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรบรหิำร
จดักำรโดยมุ่งเน้นฉนัทำมต ิยดึ
หลกักำรของกำรมสีว่นร่วมทำง
ควำมคดิซึง่กนัและกนั โดยมี
กระบวนกำรหำขอ้ตกลงร่วมกนัใน
กำรปฏบิตังิำนทัง้จำกผูร้บับรกิำร 
และบุคลำกรของหน่วยงำน โดย
เปิดโอกำสใหผู้บ้รหิำรระดบัต่ำง  ๆ
รวมถงึบคุลำกรของหน่วยงำนมี
โอกำสแสดงควำมคดิเหน็ผ่ำนจำก
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ คณะกรรมกำร
บรหิำรและตดิตำมงำนส ำนกั
คอมพวิเตอร ์และบุคลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์

ดรูำยละเอยีด 
 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 
 http://ccapp.swu.ac.th/ticket/ 

3. หลกักำรตอบสนอง
(Responsiveness) 
CC_56_7.1_6.3.1 รำยงำน
ประจ ำปี 2556  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1583 

cc_56_7.1_6.3.2  รำยงำนผล
กำรประเมนิควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ต่ีอกำรใชบ้รกิำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1598 

cc_56_7.1_6.3.3 รำยงำนผล
กำรประเมนิควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศต่อระบบ
สำรสนเทศมหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
 

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/
http://ccapp.swu.ac.th/ticket/
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1583
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1583
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1583
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1630 

4. หลกัภำระรบัผิดชอบ 
(Accountability) 
cc_56_7.1_6.4.1 รำยงำน
ประจ ำปี 2556 ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1583 

cc_56_7.1_6.4.2 ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1617 

cc_56_7.1_6.1.2 ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1618 

cc_56_7.1_6.4.3  ผลด ำเนินงำน
บรกิำรวชิำกำรแก่ชมุชน 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1630
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1630
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1630
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1617
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1617
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1617
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 รำยงำนประเมนิตนเอง 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ปีกำรศกึษำ 2556 (ตวับ่งชี ้ 
มศว 5.1.1 กำรบรกิำรทำง
วชิำกำรแก่สงัคม  สกอ. 5.2 
กระบวนกำรบรกิำรทำง
วชิำกำรใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
สงัคม และ สมศ.9  
ผลกำรเรยีนรูแ้ละเสรมิสรำ้ง
ควำมเขม้แขง็ของชุมชนหรอื
องคก์รภำยนอก) 

5. หลกัควำมโปรง่ใส 
(Transparency) 
cc_56_7.1_6.5.1 สถติกิำร
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้งประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 ไดแ้ก่ ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประชุม
คณะกรรมกำรตดิตำมและ
บรหิำรงำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
และประชมุบุคลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1563 

cc_56_7.1_6.5.2 ผลกำร
ด ำเนินงำนกำรบรหิำรกำรเงนิ
และงบประมำณส ำนกั
คอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 รำยงำนประเมนิตนเอง 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ปีกำรศกึษำ 2556  



94 

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

 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
(ตวับ่งชี ้มศว 8.1.1  กำร
บรหิำรกำรเงนิและ
งบประมำณ) 

cc_56_7.1_6.5.3  ขำ่วสำร ที่
เป็นกำรเผยแพร่ขอ้มลูขำ่วสำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ใหบุ้คลำกรทัว่ทัง้องคก์รและหรอื
บุคลำกรภำยนอกรบัทรำบโดย
ทัว่กนั ผ่ำนช่องทำงดงันี้ 
 เวบ็ไซตส์ ำนกัคอมพวิเตอร ์

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

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
https://www.facebook.com/S
WUComputerCenter 

 ประชุมบุคลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์

6. หลกักำรมีส่วนรว่ม 
(Participation) 
cc_56_7.1_6.6.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail.asp?doc_id=1
4648&doc_type_cd=16&B
OX_SERIES=559&SERIE
S=1       

cc_56_7.1_6.6.2 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 ค ำสัง่ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 

(ฉบบัที4่) ที ่9/2557 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
และตดิตำมงำนส ำนกั
คอมพวิเตอร ์

ดรูำยละเอยีด 
http://edocument.swu.ac.th
/showdetail.asp?doc_id=1
5016&doc_type_cd=16&B
OX_SERIES=8857&SERI
ES=1 

 ค ำสัง่ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
(ฉบบัที5่) ที ่024/2557  
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำร
บรหิำร และตดิตำมงำน
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

ดรูำยละเอยีด 
http://edocument.swu.ac.th
/showdetail.asp?doc_id=1
5365&doc_type_cd=16&B
OX_SERIES=8857&SERI
ES=1 

cc_56_7.1_6.6.3 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์(ผ่ำนระบบเอกสำร
อเิลก็ทรอนิกส ์มศว) 
รำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/GDoc_Searched2.asp?cat
egory_id=1&doc_type_id=
16&sub_type_id=51&dept_
type_id=1&dept_id=5900 

cc_56_7.1_6.6.4 ช่องทำงกำร
รบัควำมคดิเหน็ เช่น 
 กล่องรบัขอ้คดิเหน็ 
 Facebook  

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
https://www.facebook.com/S
WUComputerCenter 

 อเีมล swucc@swu.ac.th 
7.หลกักำรกระจำยอ ำนำจ 
(Decentralization) 
CC_56_7.1_6.7.1  เอกสำรกำร
มอบหมำยงำน หรอื TOR 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1628&count=1%20 

8. หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
cc_56_7.1_6.8.1 กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัต่ำงๆของมหำวทิยำลยั 
ดรูำยละเอยีด 
 ระบบเอกสำรอเิลก็ทรอนิกส ์

มศว 
http://edocument.swu.ac.th 

9. หลกัควำมเสมอภำค 
(Equity)  
cc_56_7.1_6.9.1 รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกร  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1450 

cc_56_7.1_6.9.2 รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกร ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1620 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.1_6.9.3 สง่เสรมิให้
บุคลำกรศกึษำต่อทีส่งูขึน้ และ
กำรปรบัเปลีย่นต ำแหน่งทีส่งูขึน้ 
ดรูำยละเอยีด 
 PDF (แผ่น CD) 

cc_56_7.1_6.9.4 สวสัดกิำรใน
กำรท ำประกนัอุบตัเิหตุใหแ้ก่
บุคลำกร 
ดรูำยละเอยีด 
 PDF (แผ่น CD) 

cc_56_7.1_6.9.5 กำรขอรบั
ค่ำตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษ และ
เงนิสำขำขำดแคลน 
ดรูำยละเอยีด 
 PDF (แผ่น CD) 

10. หลกัมุ่งเน้นฉันทำมติ 
(Consensus Oriented) 
cc_56_7.1_6.10.1  รำยงำน
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์
ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์ 
ประจ ำปี งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1432 

cc_56_7.1_6.10.2 รำยงำนกำร
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
คณะกรรมกำรประจ ำ 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์
ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1564 

7. มปีระเมนิผลกำรบรหิำรงำนของ
หน่วยงำนและผูบ้รหิำรน ำผล
กำรประเมนิไปปรบัปรุงกำร
บรหิำรงำนอย่ำงเป็นรปูธรรม 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรประเมนิผล
กำรบรหิำรงำนของหน่วยงำนและ
ผูบ้รหิำร เพื่อน ำไปใชป้รบัปรุงกำร
บรหิำรงำน  

cc_56_7.1_7.1  รำยงำนผลกำร
ประเมนิควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ต่ีอกำรใชบ้รกิำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1598 

cc_56_7.1_7.2  รำยงำนผลกำร
ประเมนิควำมพงึพอใจของผูใ้ช้
ระบบสำรสนเทศต่อระบบ
สำรสนเทศมหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1630 

cc_56_7.1_7.3  ผลประเมนิ
สมรรถนะหลกั และสมรรถนะเชงิ
บรหิำรจดักำรของผูบ้รหิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ครัง้ที ่2 

 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1598
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1598
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1598
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1598
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1598
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1598
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1630
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1630
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1630
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1630
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1630
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1567 

cc_56_7.1_7.4  ผลประเมนิ
สมรรถนะหลกั และสมรรถนะเชงิ
บรหิำรจดักำรของผูบ้รหิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ครัง้ที ่1 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1572&count=1%20 
 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
7  ขอ้ 7  ขอ้ 5  คะแนน  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1567
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1567
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1567
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1567
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1572&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1572&count=1%20
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1572&count=1%20
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ตวับ่งช้ี สมศ. ๑๓  กำรปฏิบติัตำมบทบำทหน้ำท่ีของผูบ้ริหำรหน่วยงำน 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

กำรประเมนิผลตำมหน้ำที่และบทบำทของผู้บรหิำรในกำรบรหิำรและกำรจดักำรให้บรรลุผล
ส ำเรจ็ตำมแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตังิำนประจ ำปีของหน่วยงำน จะมุง่เน้นกำรประเมนิคุณภำพของกำร
บรหิำรงำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน  ประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 
ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรและกำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภบิำลของผูบ้รหิำร 

เกณฑก์ำรให้คะแนน : 

ใชค้่ำคะแนนกำรประเมนิผลผูบ้รหิำรโดยคณะกรรมกำรทีส่ภำมหำวทิยำลยัแต่งตัง้ (คะแนนเตม็ 5) 

หมำยเหตุ: ระดบัสถำบนั  ผูบ้รหิำรหมำยถงึ อธกิำรบด ีและระดบัหน่วยงำน ผูบ้รหิำร หมำยถงึ 
ผูอ้ ำนวยกำร 
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ตวับ่งช้ี มศว 7.2.1  กำรพฒันำหน่วยงำนสู่สถำบนัเรียนรู้ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

มำตรฐำนกำรอุดมศกึษำขอ้ที ่3 ก ำหนดใหม้หำวทิยำลยัมกีำรสรำ้งและพฒันำสงัคมฐำนควำมรู้
และสงัคมแห่งกำรเรยีนรู้  ดงันัน้หน่วยงำนจงึต้องมกีำรจดักำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่สถำบนัแห่งกำรเรยีนรู้
เช่นกนั  โดยมกีำรรวบรวมองคค์วำมรูท้ีม่อียู่ในหน่วยงำน  ซึง่กระจดักระจำยอยู่ในตวับุคคลหรอืเอกสำร
มำพฒันำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพฒันำตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทัง้ปฏบิตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ อนัจะส่งผลให้มหำวทิยำลยัและหน่วยงำนมคีวำมสำมำรถใน
เชงิแข่งขนัสูงสุด กระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมรูใ้นหน่วยงำน ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ 
กำรคดัเลอืก กำรรวบรวม กำรจดัเกบ็ควำมรู ้กำรเขำ้ถงึขอ้มลู  และกำรแลกเปลีย่นควำมรูท้ ัง้ภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน กำรสรำ้งบรรยำกำศและวฒันธรรมกำรเรยีนรูภ้ำยในหน่วยงำน กำรก ำหนดแนววธิี
ปฏบิตัิงำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรบรหิำรจดักำรควำมรู้ใน
หน่วยงำนใหด้ยีิง่ขึน้ 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มกีำรก ำหนดประเดน็ควำมรูแ้ละเป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์
ของหน่วยงำนอยำ่งน้อยครอบคลุมพนัธกจิหลกั 1 ดำ้น  

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทีจ่ะพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะอย่ำงชดัเจนตำมประเดน็ควำมรู้
ทีก่ ำหนดในขอ้ 1  

3. มีกำรแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อคน้หำแนวปฏบิตัทิีด่ตีำมประเดน็ควำมรูท้ีก่ ำหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลำกรลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทัง้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ 
แหล่งเรยีนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏบิตัิที่ดมีำพฒันำและจดัเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

5. มกีำรน ำควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรจดักำรควำมรูใ้นปีกำรศกึษำปจัจบุนัหรอืปีกำรศกึษำทีผ่่ำนมำ ที่
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีำปรบัใชใ้นกำรปฏบิตังิำนจรงิ 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 
ส ำนักคอมพวิเตอรม์กีำรสรำ้งและกำรพฒันำสงัคมฐำนควำมรูแ้ละสงัคมแห่งกำรเรยีนรู ้ซึง่ต้องมี

กำรจดักำรควำมรูเ้พื่อมุ่งสู่องคก์รแห่งกำรเรยีนรูโ้ดยมกีำรรวบรวมองค์ควำมรูท้ี่มอียู่ในองคก์รที่กระจดั
กระจำยอยู่ในตวับุคคล หรอืเอกสำรมำพฒันำใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสำมำรถเขำ้ถงึควำมรู ้
และพฒันำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทัง้ปฏบิตัิงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ อนัส่งผลให้ส ำนักคอมพวิเตอร ์
มคีวำมสำมำรถในเชงิแขง่ขนัสงูสุด กระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมรูใ้นองคก์ร ประกอบดว้ย กำร
ระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บ กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร กำรสรำ้งบรรยำกำศและวฒันธรรมกำรเรยีนรูภ้ำยในองคก์ร กำรก ำหนด
แนววธิปีฏบิตังิำน ตลอดจนกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรควำมรู้
ในองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มกีำรก ำหนดประเดน็ควำมรู้

และเป้ำหมำยของกำรจดักำร
ควำมรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผนกล
ยุทธข์องหน่วยงำนอย่ำงน้อย
ครอบคลุมพนัธกจิหลกั 1 ดำ้น  
 

1. กำรจดักำรควำมรูส้อดคลอ้ง
กบัแผนยทุธศำสตร ์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
(พ.ศ. 2555-2559)  
ในดำ้นกำรพฒันำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเพิม่ศกัยภำพ
ในกำรคน้ควำ้วจิยัและกำร
เรยีนกำรสอน ดำ้นบรกิำร
วชิำกำรดำ้นคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ดำ้นพฒันำแนวปฏบิตัทิีด่ี
เพื่อเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็
ดำ้นกำรประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2. ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
จดักำรควำมรู ้

3. แผนกำรด ำเนินงำนกำร
จดักำรควำมรู ้
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 - 
2557 

4. แผนกำรด ำเนินงำนกำรย่อย
จดักำรควำมรูส้ ำนกั
คอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 

cc_56_7.2.1_1.2 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู ้ 
พ.ศ. 2555 - 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail.asp?doc_id=1082
5&doc_type_cd=16&BOX_S
ERIES=3823&SERIES=1 

cc_56_7.2.1_1.3 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู ้ 
พ.ศ. 2556 - 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail.asp?doc_id=1462
5&doc_type_cd=16&BOX_S
ERIES=15295&SERIES=1 

cc_56_7.2.1_1.4 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู ้พ.ศ. 
2556 – 2557 (ฉบบัที ่2) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail.asp?doc_id=1520
0&doc_type_cd=16&BOX_S
ERIES=15295&SERIES=1 

cc_56_7.2.1_1.5 แผนกำร
ด ำเนินงำนกำรจดักำรควำมรู ้
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556  
(1 ตุลำคม 2555 – 30 กนัยำยน 
2556) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1388 

cc_56_7.2.1_1.6 แผนกำร
ด ำเนินงำนกำรจดักำรควำมรู ้
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557  
(1 ตุลำคม 2556 – 30 กนัยำยน 
2557) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/sh

owdetail_general.asp?doc_id=
1542&DOC_TYPE= 

cc_56_7.2.1_1.7 แผนกำร
ด ำเนินกำรย่อยกำรจดักำรควำมรู้
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1390 

cc_56_7.2.1_1.8 แผนกำร
ด ำเนินกำรย่อยกำรจดักำรควำมรู้
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/sh

owdetail_general.asp?doc_id=
1543&DOC_TYPE= 

2 ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ทีจ่ะพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะ
อย่ำงชดัเจนตำมประเดน็
ควำมรูท้ีก่ ำหนดในขอ้ 1  
 

มกีำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยไดร้บั
กำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะ 
1. แผนพฒันำบุคลำกรและกำร

จดักำรควำมรู ้ 

cc_56_7.2.1_2.1 แผนพฒันำ
บุคลำกรและกำรจดักำรควำมรู ้
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ปีงบประมำณ 
2556 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ปีงบประมำณ 2556 

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

howdetail_general.asp?doc_
id=1455 

3 มกีำรแบง่ปนัและแลกเปลีย่น
เรยีนรูจ้ำกควำมรู ้ทกัษะของผู้
มปีระสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพื่อคน้หำ
แนวปฏบิตัทิีด่ตีำมประเดน็
ควำมรูท้ีก่ ำหนดในขอ้ 1 และ
เผยแพร่ไปสูบุ่คลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
 

1. หน่วยงำนเชญิบุคลำกร

ภำยในหรอืภำยนอกมำ

ถ่ำยทอดควำมรู ้เคลด็ลบั 

หรอืนวตักรรมผ่ำนเวทต่ีำงๆ 

เช่น 

 โครงกำรบรกิำรวชิำกำร

เพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ

ดำ้นไอซที ีครัง้ที ่13 

 โครงกำรบรกิำรวชิำกำร

เพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ

ดำ้นไอซที ีครัง้ที ่14 

 โครงกำรบรกิำรวชิำกำร

เพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ

ดำ้นไอซที ีครัง้ที ่15 

 โครงกำรเตรยีมควำม

พรอ้มบุคลำกรทำง

กำรศกึษำดว้ยไอซทีสีู่

ประชำคมเศรษฐกจิ

อำเซยีน 

 โครงกำรตลำดออนไลน์

เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 

เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซต์

ผลติภณัฑช์มุชน AEC” 

 โครงกำรเครอืขำ่ย

เสรมิสรำ้งสมรรถนะกำร

เรยีนรูแ้ก่ชุมชน จงัหวดั

สระแกว้ ระยะที ่2 

 โครงกำรจดักำรควำมรู ้

(KM) กจิกรรม : กำร

cc_56_7.2.1_3.1 โครงกำรบรกิำร
วชิำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ดำ้นไอซที ีครัง้ที ่13 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1408 

cc_56_7.2.1_3.2 โครงกำรบรกิำร
วชิำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ดำ้นไอซที ีครัง้ที ่14 
ดรูำยละเอยีด   
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1485 

cc_56_7.2.1_3.3 โครงกำรบรกิำร
วชิำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ดำ้นไอซที ีครัง้ที ่15 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1526 

cc_56_7.2.1_3.4 โครงกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มบุคลำกรทำง
กำรศกึษำดว้ยไอซทีสีูป่ระชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1546 

cc_56_7.2.1_3.5 โครงกำรตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
เรื่อง “ยกระดบัเวบ็ไซตผ์ลติภณัฑ์
ชุมชน AEC” 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1455
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1455
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1455
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
เขำ้ถงึสำรสนเทศผ่ำน

ระบบเครอืขำ่ยไรส้ำย 

(WiSE) 

 กำรบรหิำรจดักำร

อุปกรณ์กระจำยสญัญำณ 

(Switch) มศว องครกัษ ์

 บรรยำย “Activate 

Windows 8 by script 

with Hidden Multiple 

Activation Key” งำน 

WUNCA 28 

 กำรบรหิำรงำนภำยใน

ส ำนกัคอมพวิเตอรก์บั

ผูบ้รหิำรระดบัตน้ 

 ส ำนกัคอมพวิเตอรส์ญัจร 

มศว องครกัษ ์

2. หน่วยงำนสง่เสรมิใหเ้กดิ

บรรยำกำศและวฒันธรรม

กำรเรยีนรูภ้ำยในหน่วยงำน 

โดยกำรจดัสรรทรพัยำกร

อย่ำงเหมำะสม มรีำยงำน

สรุปผลกำรประเมนิโครงกำร

แต่ละโครงกำร และภำพรวม

ตำมแผนกำรจดักำรควำมรู ้

 มุมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำร

จดักำรควำมรูป้ระสำน

มติรและองครกัษ ์

 รำยงำนโครงกำรบรกิำร

วชิำกำรเพื่อกำรพฒันำ

สมรรณนะดำ้นไอซที ี

ครัง้ที ่13 

 รำยงำนโครงกำรบรกิำร

วชิำกำรเพื่อกำรพฒันำ

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

howdetail_general.asp?doc_
id=1550 

cc_56_7.2.1_3.6 โครงกำร
เครอืขำ่ยเสรมิสรำ้งสมรรถนะกำร
เรยีนรูแ้ก่ชมุชน จงัหวดัสระแกว้ 
ระยะที ่2 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1560 

cc_56_7.2.1_3.7 โครงกำรจดักำร
ควำมรู ้(KM) กจิกรรม : กำร
เขำ้ถงึสำรสนเทศผ่ำนระบบ
เครอืขำ่ยไรส้ำย (WiSE) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1500 

cc_56_7.2.1_3.8 กำรบรหิำร
จดักำรอุปกรณ์กระจำยสญัญำณ 
(Switch) มศว องครกัษ ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1597&DOC_TYPE=17 

cc_56_7.2.1_3.9 บรรยำย 
“Activate Windows 8 by script with 
Hidden Multiple Activation Key” 
งำน WUNCA 28 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Portals/1

6/KM/2557/30-ขอใหเ้ป็น
วทิยำกร.pdf 

cc_56_7.2.1_3.10  กำร
บรหิำรงำนภำยใน 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
สมรรณนะดำ้นไอซที ี

ครัง้ที ่14 

 รำยงำนโครงกำรบรกิำร

วชิำกำรเพื่อกำรพฒันำ

สมรรณนะดำ้นไอซที ี

ครัง้ที ่15 

 รำยงำนกำรพฒันำ

บุคลำกร ส ำนกั

คอมพวิเตอรป์ระจ ำปี

งบประมำณ 2556  

(ระหว่ำงเดอืนตุลำคม 

2555 ถงึเดอืนกนัยำยน 

2556) 

 รำยงำนกำรพฒันำ

บุคลำกร  

ส ำนกัคอมพวิเตอร์

ประจ ำปีงบประมำณ 

2557  (ระหว่ำงเดอืน

ตุลำคม  2556 ถงึเดอืน

พฤษภำคม 2557) 

 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร

เตรยีมควำมพรอ้ม

บุคลำกรทำงกำรศกึษำ

ดว้ยไอซทีสีูป่ระชำคม

เศรษฐกจิอำเซยีน 

 รำยงำนโครงกำรตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชุมชน เรื่อง “ยกระดบั
เวบ็ไซตผ์ลติภณัฑช์มุชน 
AEC” 

 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
เครอืขำ่ยเสรมิสรำ้ง

ส ำนกัคอมพวิเตอรก์บัผูบ้รหิำร
ระดบัตน้ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1609&DOC_TYPE=17 

cc_56_7.2.1_3.11  
ส ำนกัคอมพวิเตอรส์ญัจร มศว 
องครกัษ ์
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1606&DOC_TYPE=17 

cc_56_7.2.1_3.12 มุม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรจดักำร
ควำมรูป้ระสำนมติรและองครกัษ์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?tabid=7030 

cc_56_7.2.1_3.13 รำยงำน
โครงกำรบรกิำรวชิำกำรเพื่อกำร
พฒันำสมรรณนะดำ้นไอซที ีครัง้ที ่
13 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1409 

cc_56_7.2.1_3.14 รำยงำน
โครงกำรบรกิำรวชิำกำรเพื่อกำร
พฒันำสมรรณนะดำ้นไอซที ีครัง้ที ่
14 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1504 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1409
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1409
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1409
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
สมรรถนะกำรเรยีนรูแ้ก่
ชุมชน จงัหวดัสระแกว้ 
ระยะที ่2 

cc_56_7.2.1_3.15 รำยงำน
โครงกำรบรกิำรวชิำกำรเพื่อกำร
พฒันำสมรรณนะดำ้นไอซที ีครัง้ที ่
15 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1592 

cc_56_7.2.1_3.16 รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกร  
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ 2556  (ระหว่ำงเดอืน
ตุลำคม 2555 ถงึเดอืนกนัยำยน 
2556) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1450 

cc_56_7.2.1_3.17 รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกร  
ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระจ ำปี
งบประมำณ 2557  (ระหว่ำงเดอืน
ตุลำคม  2556 ถงึเดอืน
พฤษภำคม 2557) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1620 

cc_56_7.2.1_3.18 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มบุคลำกรทำง
กำรศกึษำดว้ยไอซทีสีูป่ระชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Portal

s/122/Docs/taladonlline/255



108 

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

 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
6/project/Report_TaladOnlin
e_56_22_03_56.pdf 

cc_56_7.2.1_3.19 รำยงำน
โครงกำรตลำดออนไลน์เพื่อ
ผลติภณัฑช์มุชน เรื่อง “ยกระดบั
เวบ็ไซตผ์ลติภณัฑช์มุชน AEC” 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1626 

cc_56_7.2.1_3.20 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเครอืขำ่ย
เสรมิสรำ้งสมรรถนะกำรเรยีนรูแ้ก่
ชุมชน จงัหวดัสระแกว้ ระยะที ่2 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1625 

4 มกีำรรวบรวมควำมรูต้ำม
ประเดน็ควำมรูท้ีก่ ำหนดใน 
ขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียูใ่นตวับคุคลและ
แหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็นแนว
ปฏบิตัทิีด่มีำพฒันำและจดัเกบ็
อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) 
 

1. ผูร้บัผดิชอบในกำรวเิครำะห ์
สงัเครำะหค์วำมรูท้ ัง้ทีม่อียู่
ในตวับคุคลและแหล่งเรยีนรู้
อื่นๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีำ
พฒันำและจดัเกบ็อย่ำงเป็น
ระบบ หมวดหมู่ และ
สำมำรถเขำ้ถงึไดง้่ำย  
 จดัท ำเวบ็ไซตก์ำรจดักำร

ควำมรู ้ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์

 เวบ็เพจกำรจดักำร
ควำมรู ้ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์

 เวบ็ไซตร์ะบบหอ้งสมุด
ดจิทิลั (KIDs-D) 

2. มกีำรใชป้ระโยชน์จำก
เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำร

cc_56_7.2.1_4.1 จดัท ำ 
เวบ็ไซตก์ำรจดักำรควำมรู ้ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://chilchil.swu.ac.th 

cc_56_7.2.1_4.2 เวบ็เพจกำร
จดักำรควำมรูส้ ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.a

spx?PageContentID=1045&t
abid=4068 

cc_56_7.2.1_4.3 เวบ็ไซตร์ะบบ
หอ้งสมุดดจิทิลั (KIDs-D) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
จดักำร และเผยแพร่ควำมรู ้
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 จดัท ำเวบ็ไซตก์ำรจดักำร
ควำมรู ้ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

 เวบ็ไซตแ์หล่งรวมควำมรู ้ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรด์ว้ย
เครื่องมอืวกิ ิ

 เวบ็ไซตร์ะบบหอ้งสมุด
ดจิทิลั (KIDs-D) 

 กำรท ำตลำดออนไลน์
เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 

 เวบ็ไซตร์ะบบเอกสำร
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

3. ควรมกีำรจดัพมิพว์ำรสำร 
หรอืสือ่สิง่พมิพ ์เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ 
ยกย่องใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้ป็น
เจำ้ของควำมรู ้เคลด็ลบั หรอื
นวตักรรมดงักล่ำว 

 จดัท ำเวบ็ไซต ์

กำรจดักำรควำมรู ้ 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

 เวบ็ไซต ์แหล่งรวม

ควำมรู ้ 

ส ำนกัคอมพวิเตอรด์ว้ย

เครื่องมอืวกิ ิ

 เวบ็ไซตร์ะบบหอ้งสมุด

ดจิทิลั (KIDs-D) 

 กำรท ำตลำดออนไลน์

เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 

 เวบ็ไซตร์ะบบเอกสำร

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

 

cc_56_7.2.1_4.4 กำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑช์มุชน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cec.cc.swu.ac.th/Defa

ult.aspx?tabid=8293 
cc_56_7.2.1_4.5 เวบ็ไซตร์ะบบ
เอกสำรอเิลก็ทรอนิกส ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th   
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
5 มกีำรน ำควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำร

จดักำรควำมรูใ้นปีกำรศกึษำ
ปจัจบุนัหรอืปีกำรศกึษำทีผ่่ำน
มำ ทีเ่ป็น ลำยลกัษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) และจำก
ควำมรู ้ทกัษะของผูม้ี
ประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge)  ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัิ
ทีด่มีำปรบัใชใ้นกำรปฏบิตังิำน
จรงิ 
 

1. ผูร้บัผดิชอบมกีำรวเิครำะห์
ควำมรูจ้ำกแนวปฏบิตัทิีด่ี
จำกแหล่งต่ำงๆ น ำมำปรบั
ใชใ้หเ้หมำะสมกบับรบิทของ
หน่วยงำนทีเ่ป็น
กลุ่มเป้ำหมำย 

 แนวปฏบิตักิำรรกัษำ

ควำมมัน่คงปลอดภยัของ

สำรสนเทศมหำวทิยำลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 กำรบรหิำรจดักำร

อุปกรณ์กระจำยสญัญำณ 

(Switch) มศว องครกัษ ์

 กำรบรหิำรงำนภำยใน

ส ำนกัคอมพวิเตอรก์บั

ผูบ้รหิำรระดบัตน้ 

 ส ำนกัคอมพวิเตอรส์ญัจร 

มศว องครกัษ ์
2. ผูร้บัผดิชอบควรขยำยผล

กำรปรบัใชไ้ปยงัหน่วยงำน
ต่ำงๆ และตดิตำมวดัผล
ตำมประเดน็ควำมรูแ้ละ
เป้ำหมำยของกำรจดักำร
ควำมรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผน
กลยุทธด์ำ้นกำรผลติบณัฑติ
และดำ้นกำรวจิยั 

 สรุปขอ้คดิเหน็และ

ขอ้เสนอแนะกำรจดัท ำ

นโยบำยและแนวปฏบิตั ิ

กำรรกัษำควำมมัน่คง

ปลอดภยัของสำรสนเทศ 

มหำวทิยำลยัศรนีครนิทร 

วโิรฒ 

 ส ำนกัคอมพวิเตอรส์ญัจร 

มศว องครกัษ ์

cc_56_7.2.1_5.1 แนวปฏบิตักิำร
รกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของ
สำรสนเทศมหำวทิยำลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://secure.swu.ac.th/Defa

ult.aspx?tabid=9007 
cc_56_7.2.1_5.2 กำรบรหิำร
จดักำรอุปกรณ์กระจำยสญัญำณ 
(Switch) มศว องครกัษ ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1597&DOC_TYP
E=17 

cc_56_7.2.1_5.3 กำรบรหิำรงำน
ภำยในส ำนกัคอมพวิเตอรก์บั
ผูบ้รหิำรระดบัตน้ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1609&DOC_TYP
E=17 

cc_56_7.2.1_5.4 ส ำนกั
คอมพวิเตอรส์ญัจร มศว องครกัษ์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1606&DOC_TYP
E=17 

cc_56_7.2.1_5.5 สรุปขอ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะกำรจดัท ำ
นโยบำยและแนวปฏบิตั ิกำรรกัษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยัของ
สำรสนเทศ มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 รำยงำนโครงกำรบรกิำร

วชิำกำรเพื่อกำรพฒันำ
สมรรพนะดำ้นไอซที ี
ครัง้ที ่13 

 รำยงำนโครงกำรบรกิำร
วชิำกำรเพื่อกำรพฒันำ
สมรรถนะดำ้นไอซที ีครัง้
ที ่14 

 รำยงำนโครงกำรบรกิำร
วชิำกำรเพื่อกำรพฒันำ
สมรรถนะดำ้นไอซที ีครัง้
ที ่15 

3. มกีำรน ำผลกำรประเมนิ
คุณภำพจำกภำยในและ
ภำยนอกดำ้นกำรจดักำร
ควำมรู ้มำปรบัปรุงและ
พฒันำระบบและกลไกกำร
จดักำรควำมรูข้องหน่วยงำน 
 โครงกำรเตรยีมควำม

พรอ้มบุคลำกรทำง
กำรศกึษำดว้ยไอซทีสีู่
ประชมคมเศรษฐกจิ
อำเซยีน 

 โครงกำรท ำตลำด
ออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชุมชน เรื่อง "ยกระดบั
เวบ็ไซตผ์ลติภณัฑช์มุชน 
AEC" 

 โครงกำรเครอืขำ่ย
เสรมิสรำ้งสมรรถนะกำร
เรยีนรูแ้ก่ชมุชุน จงัหวดั
สระแกว้ ระยะที ่2 

 ส ำนกัคอมพวิเตอรส์ญัจร 
มศว องครกัษ ์

4. รำยงำนสรุปผลสมัฤทธิท์ี่
เกดิขึน้ตำมเป้ำประสงคท์ี่
ก ำหนดไวใ้นประเดน็

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

kClick.aspx?fileticket=Hu
wJzSpUTTk%3d&tabid=9
234 

cc_56_7.2.1_5.6  
ส ำนกัคอมพวิเตอรส์ญัจร มศว 
องครกัษ ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1606&DOC_TYP
E=17 

cc_56_7.2.1_5.7 รำยงำน
โครงกำรบรกิำรวชิำกำรเพื่อกำร
พฒันำสมรรถนะดำ้นไอซที ี
ครัง้ที ่13 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1409 

cc_56_7.2.1_5.8 รำยงำน
โครงกำรบรกิำรวชิำกำรเพื่อกำร
พฒันำสมรรถนะดำ้นไอซที ี
ครัง้ที ่14 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1504 

cc_56_7.2.1_5.9 รำยงำน
โครงกำรบรกิำรวชิำกำรเพื่อกำร
พฒันำสมรรถนะดำ้นไอซที ี
ครัง้ที ่15 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1592 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ยุทธศำสตร ์หรอืกลยุทธ์
ของหน่วยงำน  
 รำยงำนประจ ำปี 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

cc_56_7.2.1_5.10 โครงกำร
เตรยีมควำมพรอ้มบุคลำกรทำง
กำรศกึษำดว้ยไอซทีสีูป่ระชมคม
เศรษฐกจิอำเซยีน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1546 

cc_56_7.2.1_5.11 โครงกำรท ำ
ตลำดออนไลน์เพื่อผลติภณัฑ์
ชุมชน เรื่อง "ยกระดบัเวบ็ไซต์
ผลติภณัฑช์มุชน AEC" 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1550 

cc_56_7.2.1_5.12 โครงกำร
เครอืขำ่ยเสรมิสรำ้งสมรรถนะกำร
เรยีนรูแ้ก่ชมุชุน จงัหวดัสระแกว้ 
ระยะที ่2 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1560 

cc_56_7.2.1_5.13  
ส ำนกัคอมพวิเตอรส์ญัจร มศว 
องครกัษ ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1606&DOC_TYP
E=17 

cc_56_7.2.1_5.14 รำยงำน
ประจ ำปี ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1583 

กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5  คะแนน  
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ตวับ่งช้ี สกอ. 7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตดัสินใจ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

มหำวทิยำลยัควรมกีำรพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและกำรตัดสินใจที่สอดรบักับ
นโยบำยและกำรวำงแผนในระดบัสถำบนั เพื่อใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์สำมำรถเชื่อมโยงกบัทุกหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งทัง้ภำยในและภำยนอก เป็นระบบทีใ่ชง้ำนไดท้ัง้เพื่อกำรบรหิำร กำรวำงแผน และกำรตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิำรทุกระดบั เพื่อกำรปฏบิตังิำนตำมภำรกจิทุกดำ้นของบุคลำกร เพื่อกำรตดิตำมตรวจสอบและ
ประเมนิกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพื่อปรบัปรุงและพฒันำสถำบนั ทัง้นี้ ระดบัดงักล่ำวต้องมคีวำมสะดวก
ในกำรใชง้ำนโดยประเมนิจำกควำมพงึพอใจของผูใ้ช ้

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มแีผนระบบสำรสนเทศ (information system plan) 
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย โดย 

อย่ำงน้อยต้องครอบคลุมกำรจดักำรเรยีนกำรสอน กำรวจิยั กำรบรหิำรจดักำร และกำรเงนิ
และสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ 

3. มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ 
4. มกีำรน ำผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศมำปรบัปรงุระบบสำรสนเทศ 
5. มกีำรส่งขอ้มลูผ่ำนระบบเครอืขำ่ยของหน่วยงำนภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีก่ ำหนด 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 
ส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงำนหลกัในกำรวำงแผนและพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำร

บรหิำรของมหำวิทยำลยั รวมทัง้กำรสนับสนุนให้บรกิำรระบบเครอืข่ำยคอมพวิเตอร์ ห้องปฏบิตัิกำร
ส ำหรบักำรเรยีนกำรสอน และบรกิำรอุปกรณ์ต่ำงๆ  โดยจดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรเพื่อสนับสนุนภำรกจิ
ของมหำวทิยำลยัเป็นประจ ำทุกปีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์ไอซทีแีละ
กำรศึกษำไซเบอร์ มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและกำรตดัสนิใจ (สกอ.) โดยส ำนักคอมพวิเตอรเ์ป็นผูดู้แล จดัเกบ็ขอ้มลู และ
รำยงำนขอ้มลู 

เพื่อใหก้ำรใหบ้รกิำรระบบสำรสนเทศของมหำวทิยำลยัมกีำรปรบัปรุงและพฒันำระบบใหส้อดรบั
กบัควำมต้องกำรของผู้ใชง้ำน ส ำนักคอมพวิเตอรจ์งึได้จดัท ำแบบประเมนิควำมพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบ
ผ่ำนระบบส ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ (http://esurvey.swu.ac.th) เป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ เพื่อน ำผลกำร
ประเมนิควำมพงึพอใจดงักล่ำวมำประกอบในกำรจดัท ำแผนปรบัปรุงระบบสำรสนเทศของมหำวทิยำลยั
ต่อไป 

นอกจำกนี้ ส ำนักคอมพิวเตอร์ยงัมหีน้ำที่ในกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครอืข่ำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดไว้ โดยมรีะบบ
สำรสนเทศที่มกีำรจดัเก็บข้อมูลด้ำนนักศึกษำ บุคลำกร หลกัสูตร และกำรเงนิอุดมศึกษำ และระบบ
ฐำนขอ้มูลภำวะกำรมงีำนท ำของบณัฑติอย่ำงเป็นระบบ และมกีำรบ ำรุงรกัษำขอ้มูลให้มคีวำมถูกต้อง
ทนัสมยัอยู่เสมอ สำมำรถเรยีกใช้ขอ้มูลได้อย่ำงรวดเรว็ในเวลำที่ต้องกำร รวมถงึมกีำรดูแลในเรื่องของ
ควำมปลอดภยัของขอ้มลู ทีม่ปีระสทิธภิำพ 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มแีผนระบบสำรสนเทศ 

(InformationSystem Plan) 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
ยุทธศำสตรไ์อซทีแีละกำรศกึษำ
ไซเบอร ์เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำกบั
ดแูลกำรด ำเนินงำนระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สือ่สำร ใหเ้ป็นไปตำมแผน
แม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสือ่สำรของ
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พ.ศ. 2555-2559 และใหส้อดรบั
กบัแผนยทุธศำสตร ์15 ปี มศว 
ทัง้นี้ยงัมสี ำนกัคอมพวิเตอรซ์ึง่

cc_56_7.3_1.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรยุทธศำสตร์
ไอซทีแีละกำรศกึษำไซเบอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cio.swu.ac.th/Default

.aspx?tabid=6194 
cc_56_7.3_1.2 แผนแม่บท
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สือ่สำร มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 2555-2559 
 
 
 

http://esurvey.swu.ac.th/
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
เป็นหน่วยงำนหลกัในกำร
วำงแผนและพฒันำระบบ
คอมพวิเตอรเ์พื่อกำรบรหิำรของ
มหำวทิยำลยั รวมทัง้สนบัสนุน
กำรใหบ้รกิำรระบบเครอืขำ่ย
คอมพวิเตอร ์หอ้งปฏบิตักิำร
ส ำหรบักำรเรยีนกำรสอน และ
บรกิำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ โดยมกีำร
จดัท ำแผนยุทธศำสตร ์
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (พ.ศ. 2555 – 
2559) และจดัท ำแผนปฏบิตัิ
รำชกำรเพื่อสนบัสนุนภำรกจิ
ของมหำวทิยำลยั  เป็นประจ ำ
ทุกปีผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรบรหิำรและ
ตดิตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร,์
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์และ
คณะกรรมกำรบรหิำร
ยุทธศำสตรไ์อซทีแีละกำรศกึษำ
ไซเบอร ์
 

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

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1055 

cc_56_7.3_1.3 แผนยุทธศำสตร์
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (พ.ศ. 2555 - 
2559) 
ดรูำยละเอยีด    
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1400 

cc_56_7.3_1.4 แผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
ปีงบประมำณ 2556 (ตุลำคม 2555 
- กนัยำยน 2556) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1358 

cc_56_7.3_1.5 แผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
ปีงบประมำณ 2557 (ตุลำคม 2556 
- กนัยำยน 2557) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1537 

2 มรีะบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บรหิำรและกำรตดัสนิใจตำม
พนัธกจิของมหำวทิยำลยั 
โดยอย่ำงน้อยตอ้งครอบคลุม
กำรจดักำรเรยีนกำรสอน  

มหำวทิยำลยัมรีะบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและ
กำรตดัสนิใจ โดยมหีน่วยงำน
ทีเ่กีย่วขอ้งตำมภำระกจิในแต่
ละดำ้น  อำท ิกองบรกิำร

cc_56_7.3_2.1 ระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจดักำรศกึษำส ำหรบันิสติ/
อำจำรย ์
 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1537


117 

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

 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
กำรวจิยั กำรบรหิำรจดักำร 
และกำรเงนิ และสำมำรถ
น ำไปใชใ้นกำรด ำเนินงำน
ประกนัคุณภำพ 

กำรศกึษำ บณัฑติวทิยำลยั 
กองกำรเจำ้หน้ำที ่กองคลงั 
กองกจิกำรนิสติ เป็นผูม้สีว่น
ร่วมในกำรวเิครำะหอ์อกแบบ
ระบบใหส้อดคลอ้งและเป็นไป
ตำมวตัถุประสงคข์องกำรใช้
งำน เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนอง
ต่อกำรปฏบิตังิำนและ
ครอบคลุมพนัธกจิต่ำงๆของ
มหำวทิยำลยั ทัง้ดำ้นกำร
จดักำรเรยีนกำรสอน กำรวจิยั  
กำรเงนิ กำรบรหิำรและกำร
ตดัสนิใจ กำรบรหิำรจดักำร
ดำ้นอื่น ๆ ( ทัง้นี้ขอ้มลู
ดงักล่ำวสำมำรถน ำมำใชใ้น
กำรด ำเนินงำนประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ และกำร
ตดัสนิใจได)้ 

ดรูำยละเอยีด 
 cc_56_7.3_2.1.1  ระบบ

บรกิำรกำรศกึษำ  
http://supreme.swu.ac.th 

 cc_56_7.3_2.1.2  ระบบเคำ้
โครงรำยวชิำ  
http://syllabus.swu.ac.th 

 cc_56_7.3_2.1.3  ระบบเวบ็
รำยวชิำ ATutor 
http://course.swu.ac.th 

 cc_56_7.3_2.1.4  ระบบรบั
สมคัรนิสติใหม่  
http://admission.swu.ac.th 

 cc_56_7.3_2.1.5  ระบบ
รำยงำนตวันิสติใหม่ 
http://istart.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.1.6  ระบบ
หอพกันิสติ 
http://dormapp.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.1.7  ระบบงำน
กองทุนกูย้มืเพื่อกำรศกึษำ 
http://supreme.swu.ac.th/loan 

 cc_56_7.3_2.1.8  ระบบงำน
ศษิยเ์ก่ำ 
http://supreme.swu.ac.th/alu
mni 

 cc_56_7.3_2.1.9  เวบ็
กำรศกึษำไฮบรดิ 
http://sot.swu.ac.th 

 cc_56_7.3_2.1.10  ระบบ
แพร่ภำพและเสยีงวดีทิศัน์ 
http://vod.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.1.11  Cyber 
Education 
http://cybered.swu.ac.th/ 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 cc_56_7.3_2.1.12  ระบบ

สนบัสนุนกำรมงีำนท ำของ
นิสติ 
http://jobonline.swu.ac.th 

cc_56_7.3_2.2 ระบบสำรสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนกำรบรหิำร 
ดรูำยละเอยีด 
 cc_56_7.3_2.2.1  ระบบ

สำรสนเทศทรพัยำกรบุคคล 
http://huris.swu.ac.th 

 cc_56_7.3_2.2.2  ระบบ
สำรสนเทศกำรประกนั
คุณภำพ 
http://fis.swu.ac.th/qasars/ 

 cc_56_7.3_2.2.3  ระบบใบ
เบกิเงนิงบประมำณ 
http://payment.swu.ac.th 

 cc_56_7.3_2.2.4  ระบบบญัชี
เงนิเดอืน 
http://ccapp.swu.ac.th/app/p
s/ 

 cc_56_7.3_2.2.5  ระบบงำน
ประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์มศว 
http://emeeting.swu.ac.th 

 cc_56_7.3_2.2.6  ระบบ
เอกสำรอเิลก็ทรอนิกส ์
http://edocument.swu.ac.th/ 

cc_56_7.3_2.3 ระบบสำรสนเทศ
ดำ้นกำรวจิยั 
ดรูำยละเอยีด 
 cc_56_7.3_2.3.1  ระบบ

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

 
 

http://rose.swu.ac.th/
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 cc_56_7.3_2.3.2  SWU 

eJournals 
http://ejournals.swu.ac.th/ 

cc_56_7.3_2.4 ระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรตดัสนิใจ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://infoservice.swu.ac.th 
cc_56_7.3_2.5 ระบบสำรสนเทศ
ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร ดำ้นอื่น ๆ 
ดรูำยละเอยีด 
 cc_56_7.3_2.5.1 ระบบ

ประกำศขำ่วจดัซือ้/จดัจำ้ง 
http://eprocurement.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.2 ระบบ
อนิเทอรเ์น็ตลอ็กอนิ 
https://ipass.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.3 เวบ็เมล 
มศว https://mail.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.4 เวบ็
รำยบุคคล 
http://personal.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.5  
เวบ็บอรด์ 
http://webboard.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.6 ระบบรบั
สมคัรอบรมออนไลน์ 
http://train.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.7 ระบบแบบ
ส ำรวจออนไลน์ 
http://esurvey.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.8 สถติิ
เวบ็ไซต ์มศว 
http://counter.swu.ac.th/sum
Stat.asp 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 cc_56_7.3_2.5.9 

GAFE@SWU 
http://gafe.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.10 ระบบขำ่ว
กจิกรรม 
http://news.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.11 ระบบขำ่ว
เครอืขำ่ยบวัศร ี
http://ccapp.swu.ac.th/network/ 

 cc_56_7.3_2.5.12 SWU 
WebHelp 
http://webhelp.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.13 เครอืขำ่ย
ไรส้ำย มศว 
http://wise.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.14 เครอืขำ่ย
เสมอืนสว่นตวั 
http://vpn.swu.ac.th/ 

 cc_56_7.3_2.5.15 ระบบ
ฐำนขอ้มลูควำมรว่มมอื 
http://mou.swu.ac.th/swu/mou/ 

3 มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจ
ของผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ 

ในปีกำรศกึษำ 2556  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ไดจ้ดัท ำกำร
ส ำรวจควำม 
พงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ
สำรสนเทศมหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ผ่ำนระบบ
แบบส ำรวจออนไลน์ของ
มหำวทิยำลยั (SWU e-
Surevey system) 
http://esurvey.swu.ac.th/phpfr
amework/swu/qnr/จ ำนวน 2 ครัง้ 

cc_56_7.3_3.1 ผลประเมนิจำก
ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
cc_56_7.3_3.1.1 ผลประเมนิจำก
ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 (ครัง้ที ่1) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://esurvey.swu.ac.th/phpf

ramework/swu/qnr/report/rpt
qnr001.php?qnr_cd=QNR59
005618&web_system_id=1 

http://mou.swu.ac.th/swu/mou/
http://mou.swu.ac.th/swu/mou/
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.3_3.1.2 ผลประเมนิจำก
ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 (ครัง้ที ่2) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://esurvey.swu.ac.th/phpf

ramework/swu/qnr/report/rpt
qnr001.php?qnr_cd=QNR59
005707&web_system_id=1 

4 มกีำรน ำผลกำรประเมนิควำม
พงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ
สำรสนเทศมำปรบัปรุงระบบ
สำรสนเทศ 

ตำมทีส่ ำนกัคอมพวิเตอร ์
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ได้
จดัท ำกำรส ำรวจควำมพงึพอใจ
ของผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 ผ่ำน
ระบบแบบส ำรวจออนไลน์ของ
มหำวทิยำลยั  (SWU e-Surevey 
system) โดยไดส้รุปและ
วเิครำะหผ์ลกำรส ำรวจควำมพงึ
พอใจระบบสำรสนเทศของ
มหำวทิยำลยัในครัง้นี้  
เพื่อด ำเนินกำรจดัท ำแผน
ปรบัปรุงและพฒันำระบบ
สำรสนเทศตำมแผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อ
สนบัสนุนภำรกจิของ
มหำวทิยำลยั ในปีกำรศกึษำ 
2556  ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดั
กจิกรรมเพื่อสนบัสนุนกำร
ปรบัปรุงและพฒันำระบบ
สำรสนเทศ ไวด้งันี้ 
 กจิกรรมสญัจรหน่วยงำน 

เพื่อรบัฟงัควำมคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะทัง้ดำ้นระบบ
เครอืขำ่ยและระบบ

cc_56_7.3_4.1  ผลประเมนิจำก
ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
cc_56_7.3_4.1.1  ผลประเมนิจำก
ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 (ครัง้ที ่1) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://esurvey.swu.ac.th/phpf

ramework/swu/qnr/report/rpt
qnr001.php?qnr_cd=QNR59
005618&web_system_id=1 

cc_56_7.3_4.1.2  ผลประเมนิจำก
ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 (ครัง้ที ่2) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://esurvey.swu.ac.th/phpf

ramework/swu/qnr/report/rpt
qnr001.php?qnr_cd=QNR59
005707&web_system_id=1 

cc_56_7.3_4.2 แผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อสนบัสนุน
ภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
สำรสนเทศ และไดม้กีำร
น ำเสนอใหท้ีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่6/2557 
เมื่อวนัที ่20 พฤษภำคม 
2557 เพื่อพฒันำงำนของ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
(http://photo.cc.swu.ac.th/
Default.aspx?tabid=9769&
AlbumID=20438-2886) 

 กจิกรรมส ำรวจและตดิตัง้
ระบบเครอืขำ่ยไรส้ำย (Wi-
Fi) จำกบรษิทั ทร ูคอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ภำยในพืน้ทีป่ระสำนมติร 
เพื่อแกป้ญัหำกำรใชง้ำน
เครอืขำ่ยไรส้ำยหนำแน่น 

 กจิกรรมแต่งตัง้
คณะกรรมกำรประสำนแผน
เทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสือ่สำร มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนดำ้นไอซที ี
ของมหำวทิยำลยั เป็น
เอกภำพ มทีศิทำงทีช่ดัเจน 
และสำมำรถใชท้รพัยำกร
ดำ้นไอซทีทีีม่อียู่อย่ำงจ ำกดั
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 จดัท ำ (ร่ำง) นโยบำยควำม
มัน่คงปลอดภยัของ
สำรสนเทศมหำวทิยำลยัศรี
นครนิทรวโิรฒและ 
แนวปฏบิตัทิีด่ ีเพื่อเป็นแนว
ทำงกำรใชส้ำรสนเทศของ
มหำวทิยำลยัดว้ย 

ปีงบประมำณ 2556 (ตุลำคม 2555 - 
กนัยำยน 2556) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1358 

cc_56_7.3_4.3 แผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อสนบัสนุน
ภำรกจิของมหำวทิยำลยั 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?doc_
id=1357 

cc_56_7.3_4.4  กจิกรรมส ำรวจ
และตดิตัง้ระบบเครอืขำ่ยไรส้ำย 
(Wi-Fi) จำกบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) ภำยในพืน้ที่
ประสำนมติร 
cc_56_7.3_4.4.1  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวทิยำลยัครัง้ที ่4/2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?coun
t=4&doc_id=1653&DOC_TY
PE=19 

cc_56_7.3_4.4.2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่4/2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?coun
t=4&doc_id=1653&DOC_TY
PE=19 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=4&doc_id=1653&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=4&doc_id=1653&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=4&doc_id=1653&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=4&doc_id=1653&DOC_TYPE=19
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 จดัท ำ (ร่ำง) แผนปฏบิตักิำร

ระบบสำรสนเทศ 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-
2559) โดยคณะกรรมกำร
บรหิำรโครงกำรจดัท ำ
แผนปฏบิตักิำรระบบ
สำรสนเทศ มหำวทิยำลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2556-2559)  ผ่ำนที่
ประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรยุทธศำสตรไ์อซทีี
และกำรศกึษำไซเบอร ์ 
ครัง้ที ่2/2556 เมื่อวนัที ่ 
28 พฤศจกิำยน 2556 

 เสนอผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตวับ่งชี ้ตวับ่งชี ้สกอ. 7.3 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บรหิำรและกำรตดัสนิใจ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
รอบ 12 เดอืน ต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรบรหิำรและ
ตดิตำมงำนส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่4/2557 
เมื่อวนัที ่ 
28 พฤษภำคม 2557   

  

cc_56_7.3_4.4.3 รำยงำนผลควำม
ร่วมมอืตดิตัง้ระบบเครอืขำ่ยไรส้ำย 
WiFi 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?coun
t=0&doc_id=1655&DOC_TY
PE=19 

cc_56_7.3_4.5 กจิกรรมสญัจร
หน่วยงำน เพื่อรบัฟงัควำมคดิเหน็
และขอ้เสนอแนะทัง้ดำ้นระบบ
เครอืขำ่ยและระบบสำรสนเทศ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://photo.cc.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=9769&Albu
mID=20438-2886 

cc_56_7.3_4.6 ค ำสั ่่งแต่งตัง้
คณะกรรมกำรประสำนแผน
เทคโนโลยสีำรสนเทศและ 
กำรสือ่สำร มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
ดรูำยละเอยีด 

 http://edocument.swu.ac.
th/showdetail_general.as
p?count=0&doc_id=1660
&DOC_TYPE=19 

cc_56_7.3_4.7  (ร่ำง) นโยบำย
ควำมมัน่คงปลอดภยัของสำรสนเทศ
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
และแนวปฏบิตัทิีด่ ี
ดรูำยละเอยีด 
 http://secure.swu.ac.th/ 

cc_56_7.3_4.8 (ร่ำง) แผนปฏบิตัิ
กำรระบบสำรสนเทศ มหำวทิยำลยั
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ. 2556-2559) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?coun
t=0&doc_id=1656&DOC_TY
PE=19 

cc_56_7.3_4.9 คณะกรรมกำร
บรหิำรโครงกำรจดัท ำแผนปฏบิตัิ
กำรระบบสำรสนเทศ มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ.2556-2559) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?coun
t=0&doc_id=1657&DOC_TY
PE=19 

cc_56_7.3_4.10 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรและ
ตดิตำมงำน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ครัง้ที ่4/2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/show

detail_general.asp?count=0&doc
_id=1658&DOC_TYPE=19 

5 มกีำรสง่ขอ้มลูผ่ำนระบบ
เครอืขำ่ยของหน่วยงำน
ภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งตำมที่
ก ำหนด 

มหำวทิยำลยัมกีำรสง่ขอ้มลูผ่ำน
ระบบเครอืขำ่ยของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ
ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศกึษำก ำหนด ไดแ้ก่  
กำรจดัสง่ฐำนขอ้มลูนกัศกึษำ 
บุคลำกร หลกัสตูร กำรเงนิ 
ผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำ และขอ้มลู
ภำวะกำรมงีำนท ำของนิสติ 

cc_56_7.3_5.1 มหำวทิยำลยัจดัสง่
ขอ้มลูผ่ำนระบบเครอืขำ่ยของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศกึษำตำมทีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ
ก ำหนด ไดแ้ก่ กำรจดัสง่ฐำนขอ้มูล
นกัศกึษำ บุคลำกร หลกัสตูร 
ผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำ และขอ้มลู
ภำวะกำรมงีำนท ำของนิสติ  
ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด  
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://www.data3.mua.go.th/

datas/ 
cc_56_7.3_5.2 ผลกำรด ำเนินกำร
จดัสง่ขอ้มลูผ่ำนระบบเครอืขำ่ยของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศกึษำตำมทีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ
ก ำหนด 
ดรูำยละเอยีด 
 http://www.data3.mua.go.th/

datas/ 
cc_56_7.3_5.3 บนัทกึกำรสง่ขอ้มลู
ใหก้บัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศกึษำ 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/s

howdetail_general.asp?coun
t=0&doc_id=1659&DOC_TY
PE=19 

กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5  คะแนน  
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ตวับ่งช้ี สกอ. 7.4  ระบบบริหำรควำมเส่ียง  
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมำณ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

เพื่อให้หน่วยงำนมรีะบบบรหิำรควำมเสี่ยง โดยกำรบรหิำรและควบคุมปจัจยั  กิจกรรม  และ
กระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสยีหำย (ทัง้ในรูปของตวัเงนิ หรอืไม่ใช่ตวัเงนิ เช่น 
ชื่อเสยีง และกำรฟ้องรอ้งจำกกำรไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล 
หรอืควำมคุม้ค่ำ) เพื่อใหร้ะดบัควำมเสีย่ง และขนำดของควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตอยูใ่นระดบัที่
ยอมรบัและควบคุมได้  โดยค ำนึงถึงกำรเรยีนรู้วธิกีำรป้องกนัจำกกำรคำดกำรณ์ปญัหำล่วงหน้ำและ
โอกำสในกำรเกิด เพื่อป้องกันหรอืบรรเทำควำมรุนแรงของปญัหำรวมทัง้กำรมแีผนส ำรองต่อภำวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มคีวำมพร้อมใช้งำน มกีำรปรบัปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและ 
ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนตำมยทุธศำสตรห์รอืกลยทุธเ์ป็นส ำคญั 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิำรระดบัสงูและ
ตวัแทนทีร่บัผดิชอบพนัธกจิหลกัของหน่วยงำนรว่มเป็นคณะกรรมกำรหรอืคณะท ำงำน 

2. มกีำรวเิครำะหแ์ละระบุควำมเสีย่งและปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิควำมเสีย่งอย่ำงน้อย 3 ดำ้น  
ตำมบรบิทของหน่วยงำนจำกตวัอยำ่งต่อไปนี้  

 ควำมเสีย่งดำ้นทรพัยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ อำคำร
สถำนที)่   

 ควำมเสีย่งดำ้นยทุธศำสตรห์รอืกลยทุธข์องหน่วยงำน 
 ควำมเสีย่งดำ้นนโยบำย กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
 ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตังิำน เช่น ควำมเสีย่งของกระบวนกำรบรหิำหลกัสตูร  

กำรบรหิำรงำนวจิยั ระบบงำน ระบบประกนัคุณภำพ 
 ควำมเสีย่งดำ้นบุคลำกรและควำมเสีย่งดำ้นธรรมำภบิำลโดยเฉพำะจรรยำบรรณของ

อำจำรยแ์ละบุคลำกร 
 ควำมเสีย่งจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 

3. มกีำรประเมนิโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจดัล ำดบัควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวเิครำะห์ 
ในขอ้ 2  

4. มกีำรจดัท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งทีม่รีะดบัควำมเสีย่งสูงและด ำเนินกำรตำมแผน   
5. มกีำรตดิตำม และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำนเพื่อพจิำรณำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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6. มกีำรน ำผลกำรประเมนิ และขอ้เสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปใชใ้นกำรปรบั
แผนหรอืวเิครำะหค์วำมเสีย่งในรอบปีถดัไป 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

6 ขอ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ และ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำม
มำตรฐำนที่มหำวทิยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงอิงจำกคู่มอืกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2554 และส ำนักคอมพวิเตอรไ์ด้มกีำรวดัผลส ำเรจ็ของกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 
และรำยงำนผลกำรประกนัคุณภำพต่อฝ่ำยประกนัคุณภำพของมหำวทิยำลยั และได้น ำรำยงำนผลกำร
ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ส ำนักคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
ปรบัปรุงและใชใ้นกำรประเมนิในปีต่อไป ซึง่กำรประกนัคุณภำพนัน้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏบิตัิงำน
ของฝ่ำยต่ำงๆ ภำยในส ำนักคอมพวิเตอร ์และได้มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน ส ำนักคอมพวิเตอร์ โดยได้มตีวัแทนของแต่ละฝ่ำยเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรและผู้ให้
ขอ้มลู และไดม้กีำรชีแ้จงขอ้มลูเกี่ยวกบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำแก่บุคลำกรทุกคนเพื่อใหบุ้คลำกร
ไดเ้ขำ้ใจถงึกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ เพื่อใหส้ ำนักคอมพวิเตอรส์ำมำรถสนับสนุนกำรกำรเรยีนกำร
สอน ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพต่อไป 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร

หรอืคณะท ำงำนบรหิำรควำม
เสีย่ง โดยมผีูบ้รหิำรระดบัสงู
และตวัแทนทีร่บัผดิชอบพนัธ
กจิหลกัของหน่วยงำนร่วมเป็น
คณะกรรมกำรหรอืคณะท ำงำน  

มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
คุณภำพและคณะกรรมกำรสง่เสรมิ
กำรควบคุมภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประกอบดว้ย ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั
คอมพวิเตอรแ์ละผูร้บัผดิชอบใน 
แต่ละพนัธกจิหลกัของ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ โดยไดม้กีำร
ระบุรำยละเอยีดกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำร  มกีำรก ำหนดรอบ
กำรประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

cc_56_7.4_1.1  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เลขที ่
077/2554 วนัที ่28 ธนัวำคม 
2554 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/filepdf_c.asp?doc_id=
11393&count=&Offi=Offi
cialdom&file_id=1037&d
oc_type=16&types=pdf&f
ree=free 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.4_1.2  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เลขที ่
054/2556 วนัที ่วนัที ่27 
ธนัวำคม 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/Officialdom/16/pdf/116590
0201403863.pdf 

cc_56_7.4_1.3 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
และกำรควบคมุภำยใน ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์เลขที ่ 014/2555  
ลงวนัที ่ 5  มนีำคม  2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/Officialdom/16/pdf/116590
0201200929.pdf 

cc_56_7.4_1.4 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
และกำรควบคมุภำยใน ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์เลขที ่055/2556 
ลงวนัที ่27 ธนัวำคม 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/

Officialdom/16/pdf/1165900
201400122.pdf 

cc_56_7.4_1.5 แผนกำร
ด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
และกำรควบคมุภำยในส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?PageContentID=1
049&tabid=3894 

cc_56_7.4_1.6  แผนกำร
ด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
และกำรควบคมุภำยในส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด     
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?tabid=3894  
2 มกีำรวเิครำะหแ์ละระบุควำม

เสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิ
ควำมเสีย่งอย่ำงน้อย 3 ดำ้น 
ตำมบรบิทของหน่วยงำน   

 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดว้เิครำะห์
และระบุปจัจยัเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบ
หรอืสรำ้งควำมเสยีหำยหรอืควำม
ลม้เหลวหรอืลดโอกำสทีจ่ะบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรบรหิำรงำน  และ
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของปจัจยั
เสีย่ง 5 ดำ้น ดงันี้ 
1. ดำ้นกำรเงนิและงบประมำณ 
2. ดำ้นกลยุทธ ์
3. ดำ้นนโยบำย 
4. ดำ้นกำรปฏบิตังิำน 
5. ดำ้นปจัจยัภำยนอก 

cc_56_7.4_2.1 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้
ที ่1/2555 วนัที ่23 พฤศจกิำยน 
2555  วำระที่่ 4.1 แผน
ด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/

conclusion_file/emt499_2
55501_minute.pdf 

cc_56_7.4_2.2  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ครัง้ที ่1/2556 วนัที ่25 มกรำคม 
2556 วำระที ่4.1 กำรจดัท ำ
แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(แบบ RM 7.4) : ระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศไม่ค่อย
เสถยีรและไม่เอือ้ต่อกำรบรหิำร
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
และกำรปฏบิตังิำนใหม้ี
ประสทิธภิำพ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/co

nclusion_file/emt499_25560
1_minute.pdf 

cc_56_7.4_2.3  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้
ที ่2/2556 วนัที ่15 มนีำคม 
2556 
วำระที ่4.1 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.3) 
กจิกรรมควำมเสีย่ง : ระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศไม่ค่อย
เสถยีรและไม่เอือ้ต่อกำรบรหิำร
และกำรปฏบิตังิำนใหม้ี
ประสทิธภิำพ รอบ 6 เดอืน 
วำระที ่4.2 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนควำมเสีย่งและกำร
ควบคมุภำยในส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
รอบ 6 เดอืน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/

conclusion_file/emt499_2
55602_minute.pdf 

cc_56_7.4_2.4  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่4/2556 
วนัที ่30 เมษำยน 2556 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt9_25
5604_minute.pdf 

cc_56_7.4_2.5 วำระที ่4.3 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
บรหิำรควำมเสีย่งและกำร
ควบคมุภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
รอบ 6 เดอืน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/uploads/emt9_255604_
24118.pdf 

cc_56_7.4_2.6  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
11/2556 วนัที ่26 พฤศจกิำยน 
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt9_25
5611_minute.pdf 

cc_56_7.4_2.7  วำระที ่4.1 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
บรหิำรควำมเสีย่งและกำร
ควบคมุภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  
รอบ 12 เดอืน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1613  
 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1613
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1613
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1613
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
3 มกีำรประเมนิโอกำสและ

ผลกระทบของควำมเสีย่งและ
จดัล ำดบัควำมเสีย่งทีไ่ดจ้ำก
กำรวเิครำะหใ์นขอ้ 2   

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดป้ระเมนิ
โอกำสและผลกระทบของควำม
เสีย่งและจดัล ำดบัควำมเสีย่ง จำก
เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้หรอืควำม
น่ำจะเป็นในอนำคต  โดย
คำดกำรณ์จำกขอ้มลูในอดตีและ
สภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

cc_56_7.4_3.1  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
14/2555 วนัที ่29 พฤศจกิำยน 
2555 วำระที ่4.2.1 แผนด ำเนิน 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt9_25
5514_minute.pdf 

cc_56_7.4_3.2  รำยงำน
แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?PageContentID=1
049&tabid=3894  

4  มกีำรจดัท ำแผนบรหิำร 
ควำมเสีย่งทีม่รีะดบัควำมเสีย่งสงู
และด ำเนินกำรตำมแผน   
 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำรจดัท ำ
แผนบรหิำรควำมเสีย่ง  
ปีงบประมำณ  2556  และ
ปีงบประมำณ 2557 

cc_56_7.4_4.1 รำยงำน
แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?PageContentID=1
049&tabid=3894 

cc_56_7.4_4.2 รำยงำนกำร
ประเมนิผลและกำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน รอบ 6 เดอืนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?PageContentID=1
049&tabid=3894 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.4_4.3 ขัน้ตอนกำร
ส ำรองขอ้มลู 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/u

pload/2556/cc/cc_56_7.4_7
adbbf95de94cb96ec6abbab
ac3429a4.pdf 

cc_56_7.4_4.4 ขัน้ตอนกำร
แกป้ญัหำกรณีไฟฟ้ำดบั 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/u

pload/2556/cc/cc_56_7.4_5f
ad83bf60c9052e17e4dbc94
bdcb252.pdf 

cc_56_7.4_4.5 ระบบรกัษำ
ควำมปลอดภยั (firewall) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.4_c0ef32faffe6a4180
ee341d6d7e70fd4.pdf 

cc_56_7.4_4.6 ขัน้ตอนกำร 
Backup ลง storage 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.4_4075e5dc6244bb2
3430d3ccddf81b737.pdf 

cc_56_7.4_4.7 ขัน้ตอนกำรน ำ
ครุภณัฑอ์อกนอกอำคำร 
ดรูำยละเอยีด  
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.4_442c744dbdbde22f
3d729c691f8f4508.pdf 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.4_4.8  กำรด ำเนินกำร
เริม่ตน้ใชง้ำน (Start Database) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.4_241925078063e01
295587377fde0d8fa.pdf 

cc_56_7.4_4.9 กำรส ำรองขอ้มลู 
(Backup Database via RMAN 
configuration and script) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.4_485268dcf98dc637
3737fd8963e05beb.pdf 

cc_56_7.4_4.10 ระบบบรหิำร
จดักำรสทิธิก์ำรใชง้ำนโปรแกรม 
ACS (Access Control System) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.4_90d9647c2c35070
695f1071b2195584e.pdf 

5 มกีำรตดิตำม และประเมนิผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผน และ
รำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำรหน่วยงำนเพื่อ
พจิำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพ  
และคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
ควบคมุภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ไดป้ระชุมเพื่อตดิตำม
ควำมกำ้วหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประเมนิผลควำมส ำเรจ็ของกำร
ด ำเนินงำน ปญัหำ อุปสรรค  
แนวทำงกำรแกไ้ข พรอ้มขอ้เสนอแนะ
ในกำรปรบัปรุง โดยจดัท ำเป็น
เอกสำรรำยงำนตำมแบบ ปย. 2 ต่อ

cc_56_7.4_5.1 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่14/2555 
วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2555  
วำระที ่4.2.1 แผนกำร
ด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt9_25
5514_minute.pdf 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
และคณะกรรมกำรบรหิำรหน่วยงำน  

cc_56_7.4_5.2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่3/2556 
วนัที ่27 มนีำคม 2556 วำระที ่
1.5.1.1 รำยงำนผลด ำเนินงำน
ควำมเสีย่ง : ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศไม่เสถยีรและไม่เอือ้
ต่อกำรบรหิำรและกำรปฏบิตังิำน
ใหม้ปีระสทิธภิำพ รอบ 6 เดอืน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt9_25
5603_minute.pdf 

cc_56_7.4_5.3 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
3/2556 วนัที ่30 เมษำยน 2556 
วำระที ่4.3 รำยงำนผลด ำเนินงำน
บรหิำรควำมเสีย่งและกำร
ควบคมุภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  
รอบ 6 เดอืน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt9_25
5604_minute.pdf 

cc_56_7.4_5.4 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
11/2556 วนัที ่26 พฤศจกิำยน 
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt9_25
5611_minute.pdf 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.4_5.5 วำระที ่4.1 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
บรหิำรควำมเสีย่งและกำร
ควบคมุภำยใน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  
รอบ 12 เดอืน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1613  

6 มกีำรน ำผลกำรประเมนิ และ
ขอ้เสนอแนะจำกคณะ
กรรมกำรบรหิำรหน่วยงำนไป
ใชใ้นกำรปรบัแผนหรอื
วเิครำะหค์วำมเสีย่งในรอบปี
ถดัไป 

จำกผลกำรด ำเนินงำนเรื่องควำม
เสีย่งในปี 2555  ไดน้ ำผลกำร
ประเมนิมำประกอบกำรพจิำรณำ
ระดบัควำมเสีย่งหลงัจำกจดักำร
ควำมเสีย่งและขอ้เสนอแนะในกำร
ปรบัปรุงจำกคณะกรรมกำรบรหิำร
หน่วยงำน รวมทัง้ควำมเสีย่งใน
ดำ้นอื่นๆ มำพจิำรณำเพิม่เตมิ  
ในกำรจดัท ำแผนบรหิำรควำม
เสีย่งในปี 2556   

cc_56_7.4_6.1 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
14/2555 วนัที ่29 พฤศจกิำยน 
2555  วำระที ่4.2.1 แผนกำร
ด ำเนินกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/conclusion_file/emt9_25
5514_minute.pdf 

cc_56_7.4_6.2  รำยงำน
แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?PageContentID=1
049&tabid=3894 

กำรประเมินตนเอง  
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6  ขอ้ 6  ขอ้ 5  คะแนน  
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ตวับ่งช้ี มศว 7.5.1 ระบบกำรพฒันำบคุลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

คุณภำพของกำรศกึษำจะเกดิขึน้ ถ้ำสถำนศกึษำมบีุคลำกรทีม่คีุณภำพ มคีวำมรกัองคก์ร มุ่งมัน่
ตัง้ใจปฏิบตัิหน้ำที่ตำมภำระงำนที่ก ำหนด ผู้บรหิำรมกีำรมอบหมำยงำนให้กับผู้ใต้บงัคบับญัชำตำม
ศกัยภำพ ควำมถนดั ควำมสนใจของแต่ละบุคคล บุคลำกรทุกระดบัมคีวำมพงึพอใจในกำรท ำงำน องคก์ร
มกีำรพฒันำบุคลำกรตำมสำขำวชิำชพี และหำวธิกีำรที่จะธ ำรงรกัษำบุคลำกรที่มปีระสทิธภิำพให้อยู่กบั
องคก์รตลอดไป 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มแีผนกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกรทีม่กีำรวเิครำะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 
2. มกีำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกรใหเ้ป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนด 
3. มสีวสัดกิำรเสรมิสรำ้งสุขภำพทีด่ ีสรำ้งขวญัและก ำลงัใจใหบุ้คลำกรสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งม ี

ประสทิธภิำพและสรำ้งบรรยำกำศทีด่ขีองสถำนทีท่ ำงำนดว้ยกจิกรรม 5ส 
4. มรีะบบกำรตดิตำมกำรน ำควำมรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ำกกำรพฒันำมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำนที่

เกีย่วขอ้ง 
5. มกีำรใหค้วำมรูด้ำ้นจรรยำบรรณแก่บุคลำกร และดแูลควบคุมใหบุ้คลำกรถอืปฏบิตัิ 
6. มกีำรประเมนิผลควำมส ำเรจ็ของแผนกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกร 
7. มกีำรน ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกร 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 หรอื 6 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

7 ขอ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มภีำรกิจที่สนับสนุน
ทำงดำ้นวชิำกำรใหก้บัหน่วยงำนอื่น ๆ ทีม่ภีำรกจิกำรเรยีนกำรสอน และกำรบรหิำรงำนของมหำวทิยำลยั 
ซึ่งภำรกจิดงักล่ำวนัน้เกี่ยวขอ้งเป็นอย่ำงมำกกบัเทคโนโลยทีำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยอีื่น ๆ ที่จะให้ท ำให้ภำรกิจของมหำวทิยำลยัด ำเนินไปได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมปีระสทิธภิำพ ดงันัน้ บุคลำกรทีเ่ขำ้ท ำหน้ำทีใ่นส ำนกัคอมพวิเตอรจ์งึจ ำเป็นจะตอ้งมคีวำมรู ้
ควำมสำมำรถที่จะสำมำรถได้รบักำรปรบัเปลี่ยนหรอืเพิม่เตมิ เพื่อให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เทคโนโลยต่ีำง ๆ และสำมำรถประยุกต์มำใช้ในงำนของส ำนักคอมพิว เตอร์ได้อย่ำงดี ประกอบกับ
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นโยบำยหรอืยุทธศำสตรข์องรฐับำล และมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีต่อ้งใหม้แีผนงำน นโยบำย และ
กลยทุธท์ำงดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงชดัเจน เป็นรปูธรรมมำกยิง่ขึน้  

ส ำนักคอมพวิเตอร์ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล ส ำนักคอมพวิเตอร ์เพื่อท ำหน้ำที่
ก ำกบั ดูแล ตดิตำมงำนบุคคล รวมถงึกำรพฒันำบุคลำกรของส ำนักคอมพวิเตอร ์โดยได้มกีำรประชุม
จดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรส ำนักคอมพวิเตอร ์ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2555 - 2559)  และจดัท ำแผนพฒันำ
บุคลำกรและกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนักคอมพิวเตอร์ แต่ละประจ ำปี โดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนพฒันำบุคลำกรของปีทีผ่่ำนมำ รวมถงึกำรมสีวสัดกิำรส่งเสรมิกำรสรำ้งสุขภำพที่ด ีและสรำ้ง
ขวญัและก ำลงัใจใหบุ้คลำกรสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ พรอ้มทัง้มกีำรน ำควำมรูท้ีไ่ดเ้ผยแพร่
และแลกเปลีย่นควำมรูร้ว่มกนั ส ำหรบัในปีกำรศกึษำ 2556 ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกำรไว ้ดงันี้ 

1. จดัท ำและปรบัปรงุเวบ็เพจกำรพฒันำบุคลำกำร ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดป้รบัปรงุกำรพฒันำบุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ขอ้มลู กจิกรรม และเผยแพรใ่หบุ้คลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์และผูส้นใจไดร้บัทรำบ 
      URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674 

2. มแีผนกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และ 2557 
3. จดัท ำรำยงำนผลด ำเนินงำนกำรพฒันำบุคลำกรและกำรจดักำรควำมรู ้ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และ 2557 
4. กจิกรรมในรอบปีกำรศกึษำ 2556 

 จดัส่งบุคลำกรพฒันำบุคคล (อบรม/สมัมนำ/ประชุมเชงิปฏบิตังิำน/ดงูำน/ฟงับรรยำย) บุคลำกร
ส ำนักคอมพวิเตอรท์ุกคนไดร้บักำรสนบัสนุน ส่งเสรมิใหเ้ขำ้รว่มกจิกรรม พฒันำบุคลำกร อย่ำง
น้อย 1 กจิกรรม ในแต่ละปีกำรศกึษำ บรรลุตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้
 

ประเภท 
กำรพฒันำบุคลำกร 

จ ำนวน 
(ครัง้) 

จ ำนวน 
(คน) 

อบรม 37 73 

สมัมนำ 22 66 

ประชุม 3 9 

ดงูำน - - 

บรรยำย 1 3 

 

หมำยเหตุ โดยสำมำรถดูรำยละเอยีดกำรพฒันำบุคลำกรทัง้หมด 
ไดท้ี ่http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674 
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แผนภมิูแสดงกำรส่งบุคลำกรเข้ำรว่ม
กำรพฒันำบุคลำกร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556

จ ำนวน (ครัง้) จ ำนวน (คน)

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

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
15 กรกฎำคม 2556 ถงึ  
20 กนัยำยน 2556 

โครงกำรพฒันำสมรรถนะบุคลำกรดำ้นภำษำ  
ของบุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์สูป่ระชำคมอำเซยีน มหำวทิยำลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ 

14 - 18 สงิหำคม 2556 ผูบ้รหิำรและบุคลำกรไปศกึษำดงูำนดำ้นกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ
สถำบนัอุดมศกึษำชัน้น ำในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี  
(มหำวทิยำลยัยนูนำนและมหำวทิยำลยัตำ้ลี)่ 

 
สรปุผลกำรด ำเนินตำมตวับ่งชี ้

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มแีผนกำรบรหิำรและกำรพฒันำ

บุคลำกรทีม่กีำรวเิครำะหข์อ้มลู
เชงิประจกัษ ์

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำร
วเิครำะหแ์ผนกำรบรหิำรและกำร
พฒันำทรพัยำกรบุคคลควร
ครอบคลุมขอ้มลูทีส่ ำคญั ดงัต่อไปนี้  
1. ขอ้มลูอตัรำก ำลงับุคลำกรใน

ปจัจบุนั และทีต่อ้งกำรใน
อนำคตอย่ำงน้อย 5 ปีขำ้งหน้ำ 
เพื่อใชใ้นกำรวำงแผนควำม
ตอ้งกำรดำ้นบุคลำกรของ
หน่วยงำน  

2. มกีำรส ำรวจควำมตอ้งกำรใน
กำรอบรม (training needs) 
ของบุคลำกร เป็นประจ ำทุกปี 
เพื่อใหไ้ดร้บักำรฝึกอบรมตำม
เกณฑท์ีก่ ำหนดใหบุ้คลำกร
จะตอ้งไดร้บักำรอบรมอย่ำง
น้อยปีละครัง้ ทุกคน 

3. มกีำรน ำผลกำรปฏบิตังิำนและ
ผลกำรพฒันำตำมเสน้ทำง
ควำมกำ้วหน้ำของสำยงำน ใน
รอบปีทีผ่่ำนมำ เพื่อใชใ้นกำร
มอบหมำยงำน และใชเ้พื่อ
พจิำรณำค่ำตอบแทน (เงนิสำขำ
ขำดแคลน และเงนิเพิม่พเิศษ)  

cc_56_7.5.1_1.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail.asp?doc_id=1
4626&doc_type_cd=16&B
OX_SERIES=15296&SERI
ES=1 

cc_56_7.5.1_1.2 ขอ้มลู
อตัรำก ำลงับุคลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนั 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Default.

aspx?tabid=413 
cc_56_7.5.1_1.3 ขอ้มลูควำม
ตอ้งกำรอตัรำก ำลงั 4 ปี 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman

/upload/2556/cc/cc_56_7.5
.1_1.3_bf7e92a4841b7c14
0fec522eadc86e24.pdf 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
4. มกีำรจดัท ำเวบ็เพจกำรพฒันำ

บุคลำกร ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและ
เผยแพรข่อ้มลูขำ่วสำร ให้
บุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร์
ไดร้บัทรำบ 
(http://cc.swu.ac.th/Default.as
px?tabid=4674)  

cc_56_7.5.1_1.4  รำยงำนกำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรพฒันำบุคลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1458 

cc_56_7.5.1_1.5 แผนพฒันำ
บุคลำกร ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1158 

cc_56_7.5.1_1.6 แผนพฒันำ
บุคลำกรและกำรจดักำรควำมรู ้
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ปีงบประมำณ 
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th

/showdetail_general.asp?d
oc_id=1455 

cc_56_7.5.1_1.7 ขอ้มลู 
ผลกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกร
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman

/upload/2556/cc/cc_56_7.5
.1_.1.7_3188f1a685c00cd
7c4990c10c4c03e32.pdf 

cc_56_7.5.1_1.8 เอกสำรกำร
มอบหมำยงำนของบคุลำกร 
 
 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman

/upload/2556/cc/cc_56_7.5
.1_1.8_9ce91f128fa60a4b
db5b63ab766a4a4f.pdf 

2 มกีำรบรหิำรและกำรพฒันำ
บุคลำกรใหเ้ป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด 

1. มกีำรสรรหำ คดัเลอืกบุคลำกร
อย่ำงเป็นระบบ โปร่งใสและ
ก ำหนดแนวปฏบิตัเิป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อใหไ้ดบ้คุลำกร
คุณภำพภำยใตเ้วลำทีก่ ำหนด
และเป็นไปตำมกรอบอตัรำก ำลงัที่
หน่วยงำนวำงแผนไว ้ 

2. มกีำรวเิครำะหง์ำน (job 
analysis) โดยก ำหนดใหม้ี
ค ำอธบิำยลกัษณะงำน  
(job description) กำรระบุ
คุณสมบตัเิฉพำะต ำแหน่ง (job 
specification) รวมทัง้
สมรรถนะทีส่ ำคญัต่อกำร
ปฏบิตังิำน (competencies) 
เพื่อใชใ้นกำรกำรฝึกอบรม
วธิกีำรท ำงำนและทกัษะทีจ่ ำเป็น
ใหผู้ป้ฏบิตังิำนเขำ้ใจในงำน 

3. มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตั ิ
(job evaluation) ทีเ่ป็นรปูแบบ
ชดัเจนมกีำรก ำหนดเสน้ทำง
เดนิของต ำแหน่งงำน (career 
Path) ของบุคลำกรทุกกลุ่ม 
วเิครำะหป์รมิำณกำรเขำ้ – 
ออกของบุคลำกรแต่ละกลุ่มและ
พจิำรณำหำแนวทำงกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขและตดิตำมผล 

cc_56_7.5.1_2.1 ขัน้ตอนรบั
สมคัรคดัเลอืกบุคคล เพื่อบรรจุ
เขำ้ท ำงำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_2.1_62a5aa97e1
1d739e255dc01b0659fa
73.pdf 

cc_56_7.5.1_2.2 มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งของบุคลำกร
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_2.2_35c4ae517fa
782abd8bc7374fce6d2a8
.pdf  

cc_56_7.5.1_2.3 ภำระงำน
(term of reference) ของ
บุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_2.3_ec80eff88a6
33c6f89db70d2b8123f36
.pdf 

cc_56_7.5.1_2.4 ขัน้ตอนกำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน  
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_2.4_27b172e61d
737e94ffccff66369bfad6.
pdf 

cc_56_7.5.1_2.5 เอกสำร
ควำมกำ้วหน้ำของบุคลำกร สำย
สนบัสนุนวชิำกำร 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_2.5_d426e5b9cfa
3622826e07aba8edffd4d
.pdf 

3 มสีวสัดกิำรเสรมิสรำ้งสขุภำพที่
ด ีและสรำ้งขวญัและก ำลงัใจให้
บุคลำกรสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพ 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรจดั
กจิกรรม 5ส  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

2. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำร
ปรบัปรุงภมูทิศัน์ และสรำ้ง
บรรยำกำศของสถำนทีท่ ำงำน
ใหน่้ำอยู่ และท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสขุ 

3. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์สีวสัดกิำร
ในกำรท ำประกนัอุบตัเิหตุใหแ้ก่
บุคลำกร 

4. ส ำนกัคอมพวิเตอรป์ระกำศ
รำยชื่อขำ้รำชกำรทีไ่ดร้บัผล
กำรประเมนิอยู่ในเกณฑด์เีด่น / 
ดมีำก 

5. ส ำนกัคอมพวิเตอรส์นบัสนุน
สง่เสรมิใหข้ำ้รำชกำรทีม่ ี
ผลกำรประเมนิดเียีย่มเขำ้
คดัเลอืกขำ้รำชกำรพลเรอืน

cc_56_7.5.1_3.1  รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน กจิกรรม  
5ส ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด  
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_a9bf09fe3c8c0d0
14e2238c78c488ff5.pdf 

cc_56_7.5.1_3.2 กำรจดัหำ
ตน้ไมใ้นกำรปรบัปรุงภมูทิศัน์ 
ภำยในหน่วยงำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_3.1_9c6e7022ff6
8752c0eb4104ce27c181
e.pdf 

cc_56_7.5.1_3.3 สวสัดกิำรใน
กำรท ำประกนัอุบตัเิหตุใหแ้ก่
บุคลำกร 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดเีด่นประจ ำปี ของ
กระทรวงศกึษำธกิำร 

ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_3.2_ec177af1c30
8a4ca61af3aa231cb60c2
.pdf 

cc_56_7.5.1_3.4 ประกำศ
รำยชื่อขำ้รำชกำรทีไ่ดร้บั 
ผลกำรประเมนิอยู่ในเกณฑด์เีด่น 
/ดมีำก 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_3.3_1cf84c37011
7b3479b536b1420c8273
3.pdf 

cc_56_7.5.1_3.5 ส ำเนำหนงัสอื
ขอสง่ผลกำรพจิำรณำคดัเลอืก
ขำ้รำชกำรพลเรอืนดเีด่น 
ประจ ำปี พ.ศ.2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_3.4_ee75bd7dc2
827e6eb914635e8e755a
80.pdf 

4 มรีะบบกำรตดิตำมกำรน ำ
ควำมรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ำกกำร
พฒันำมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำนที่
เกีย่วขอ้ง 

ส ำนกัคอมพวิเตอรก์ ำหนดให้
บุคลำกรเมื่อรบักำรอบรม / สมัมนำ 
/ดงูำน แลว้ จะตอ้งเขยีนรำยงำนผล
กำรสง่ใหง้ำนบุคคล เพื่อรวบรวม
เป็นองคค์วำมรูต่้อไป และบำงครัง้
ไดจ้ดัใหม้บีคุลำกรมำเล่ำสรุปใหฟ้งั
ในทีป่ระชมุบุคลำกร  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์รวมถงึกำรเปิด
โอกำสใหบ้คุลำกรไดม้เีวทใีนกำร

cc_56_7.5.1_4.1 แบบรำยงำน
กำรเขำ้ร่วมสมัมนำ/ฝึกอบรม/
ประชุมเชงิปฏบิตักิำร/ดงูำน  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_4.1_199cda3318
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
แลกเปลีย่นควำมรูอ้อนไลน์ ดว้ย
ระบบ chilchil 
(http://chilchil.swu.ac.th) และ 
เวบ็ไซตก์ำรจดักำรควำมรู ้
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 

0de8c5e83f09a26f9ca81
e.pdf 

cc_56_7.5.1_4.2 แบบตดิตำม
กำรน ำควำมรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ำก
กำรพฒันำบุคลำกร (สมัมนำ / 
ฝึกอบรม / ประชุมเชงิปฏบิตักิำร 
/ ดงูำน) มำใชใ้นกำรพฒันำกำร
ปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ  
ดรูำยละเอยีด 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upl
oad/2556/cc/cc_56_7.5.1_4.2
_34e1040d5a512ce1c0b354b
5f9d480cd.pdf 
cc_56_7.5.1_4.3 เวบ็ไซตแ์หล่ง
รวบรวมควำมรู ้ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://chilchil.swu.ac.th 

cc_56_7.5.1_4.5 เวบ็ไซต ์ กำร
จดักำรควำมรูส้ ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?PageContentID=1
084&tabid=4068 

5 มกีำรใหค้วำมรูด้ำ้นจรรยำบรรณ
แก่บุคลำกร และดแูลควบคุมให้
บุคลำกรถอืปฏบิตั ิ

ส ำนกัคอมพวิเตอรใ์หค้วำมรูด้ำ้น
จรรยำบรรณตำมทีม่หำวทิยำลยั
และ ก.พ.อ. ก ำหนด โดยกำรสง่
ขอ้มลูใหท้รำบสม ่ำเสมอ ผ่ำน
อเีมล ์และประชมุบุคลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอรใ์หทุ้กคนทรำบ 

cc_56_7.5.1_5.1  ประกำศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนของ
จรรยำบรรณทีพ่งึมใีน
สถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. 2551  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/Officialdom/4/pdf/1450
031206.pdf 

cc_56_7.5.1_5.2 รำยงำนกำร
ประชมุบุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1084&tabid=4068
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1084&tabid=4068
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1084&tabid=4068
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_5.2_6dfe235c4de
5903d9abf5bd202b02c3
d.pdf 

6 มกีำรประเมนิผลควำมส ำเรจ็
ของแผนกำรบรหิำรและกำร
พฒันำบุคลำกร 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำบคุลำกร
ประจ ำปี  

cc_56_7.5.1_6.1 รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1450 

 cc_56_7.5.1_6.2 รำยงำน
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรงำน
บุคคล ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_6.2_f034aaa0c95
d7b3f63b14ccfca334fa8.
pdf 

7 มกีำรน ำผลกำรประเมนิไป
ปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรุงกำร
บรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกร 

1. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรสรุปผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำ
บุคลำกรประจ ำปี 
2. ส ำนกัคอมพวิเตอรน์ ำสรุปผล
กำรด ำเนินงำนมำวเิครำะหโ์ดยผ่ำน
คณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ เพื่อจดัท ำ
แผนกำรพฒันำบุคลำกรในปีถดัไป  
3. ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรส ำรวจ
ควำมตอ้งกำร และควำมพงึพอใจ
ของบุคลำกรทีเ่ขำ้รว่มกจิกรรม
ต่ำงๆ  ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำ
บุคลำกรเพื่อเป็นขอ้มลู

cc_56_7.5.1_7.1 รำยงำนกำร
พฒันำบุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1450 

 cc_56_7.5.1_7.2 รำยงำนกำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรพฒันำ
บุคลำกร ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ประกอบกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำ
บุคลำกรในระยะต่อไป 

ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1621&DOC_T
YPE= 

cc_56_7.5.1_7.3 รำยงำน
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรงำน
บุคคล ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.5.1_7.3_3763a6323c
daaf3e3ddb0c33ce8a2e3
4.pdf 

cc_56_7.5.1_7.4 แผนกำร
พฒันำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1455 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
7  ขอ้ 7  ขอ้ 5  คะแนน  

 



147 

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

 

ตวับ่งช้ี  มศว 7.6.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำกำรปฏิบติังำนและกำรให้บริกำร  

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

 หน่วยงำนมหีน้ำทีใ่นกำรพฒันำกระบวนกำร วธิกีำรในกำรปฏบิตังิำน ใหส้อดคลอ้งกบั วสิยัทศัน์ 
พนัธกิจ และควำมพร้อมของหน่วยงำน ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รบับรกิำรมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน อย่ำงต่อเนื่ อง มีกำรวำงระบบและกลไกกำรบริหำรหน่ วยงำนอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและพรอ้มต่อกำรเปลีย่นแปลง 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มโีครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนของหน่วยงำน และมกีำรวเิครำะหอ์ตัรำก ำลงัทีช่ดัเจน 
2. มใีบคุณลกัษณะงำน (Job Description) ทุกต ำแหน่งงำน  
3. มขีัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนทุกงำน สอดคลอ้งกบัโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนของหน่วยงำน 
4. มกีำรทบทวนขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนทุกปี 
5. มกีำรน ำผลกำรทบทวนไปพจิำรณำปรบัปรุงขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน หรอืลดระยะเวลำหรอื

ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ในปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักคอมพิวเตอร์มกีำรพฒันำกระบวนกำร วิธีกำรในกำรปฏิบตัิงำน 
เพื่อให้เกิดประสทิธภิำพ และบรรลุวตัถุประสงค์ สอดคล้องกบัปรชัญำ ปณิธำน วสิยัทศั น์ พนัธกิจ ที่
หน่วยงำนตัง้ไว้ มกีำรวำงระบบและกลไกกำรบรหิำรงำนหน่วยงำน  โดยมุ่งใหบุ้คลำกรทุกคนมสี่วนร่วม
ในกำรบรหิำรงำนร่วมกนั ไดร้บัทรำบวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรและนโยบำยกำรบรหิำรงำน  โครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำน เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจถงึล ำดบัขัน้ตอนกำรบรหิำรภำยในองคก์ร รวมถงึกำรใหบุ้คลำกรทุกคน
มสี่วนรว่มในกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตรข์องหน่วยงำน  กำรก ำหนดแผนปฏบิตังิำน (Action Plan)  และมี
กำรมอบหมำยงำน (Job Assignment) โดยมกีำรก ำหนดภำระงำนของผูป้ฏบิตังิำนทีส่อดคลอ้งกบัภำระ
งำนหลกัที่ชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อักษรตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง รวมถึงงำนนโยบำยที่ได้รบั
มอบหมำย อกีทัง้ในกำรปฏบิตังิำนจะต้องมกีำรอ้ำงองิระเบยีบ ขอ้บงัคบั มำตรกำร และแนวปฏบิตัขิอง
หน่วยงำน มขีัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนและวิธีกำรปฏบิตัิงำนที่เป็นมำตรฐำน และมกีำรพฒันำในส่วนที่
เกีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ โดยมกีำรทบทวน ประเมนิผล และปรบัปรงุระบบงำนบรกิำรต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
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สถำนกำรณ์และสภำพแวดลอ้มในปจัจุบนัของหน่วยงำนทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลำ เพื่อใหผู้ร้บับรกิำร
ไดร้บักำรบรกิำรทีด่แีละมปีระสทิธภิำพสงูสุด 

สรปุผลด ำเนินกำรตำมตวับ่งชี ้

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1. มโีครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนของ

หน่วยงำน และมกีำรวเิครำะห์
อตัรำก ำลงัทีช่ดัเจน 
 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรแบง่
โครงสรำ้งกำรแบ่งสว่นรำชกำร และ
โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนและ
อตัรำก ำลงัแยกตำมโครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำนอย่ำงชดัเจน  และมกีำร
วเิครำะหก์รอบอตัรำก ำลงั  ทีค่วรจะ
ม ีซึง่สอดคลอ้งกบัภำรกจิของแต่ละ
ต ำแหน่ง รวมถงึกำรวเิครำะห์
อตัรำก ำลงัเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

cc_56_7.6.1_1.1 โครงสรำ้ง
กำรแบ่งสว่นรำชกำรของ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/filepdf_c.asp?types=pdf
&FILE_ID=77&DOC_ID=
1155&count=5&path=gen
eral&GDOC_ASSIGN=5
900 

cc_56_7.6.1_1.2 โครงสรำ้ง
กำรบรหิำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
(กำรบรหิำรงำนภำยใน) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_1.2_9e8192e8ba
7681a741acef6b0546b7
ab.pdf 

cc_56_7.6.1_1.3 โครงสรำ้ง
กำรบรหิำรงำนและอตัรำก ำลงั 
(กำรบรหิำรงำนภำยใน) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_1.3_93e7dc4b57
7235c90e972da564ef36
56.pdf 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.6.1_1.4 กำร
วเิครำะหก์รอบอตัรำทีค่วรจะมี
ของบุคลำกรของ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ระยะ 5 ปี 
งบประมำณ (ปี พ.ศ. 2556- 
2560) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_1.4_b117e35333
348e2eea84a972f8ca84
37.pdf 

cc_56_7.6.1_1.5 กำร
วเิครำะหภ์ำรกจิหลกัของ
หน่วยงำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_
7.6.1_1.5_10961e470849
00570c948228e3b2d7fb.
pdf 

cc_56_7.6.1_1.6 เกณฑ์
มำตรฐำนของภำระงำนในแต่
ละต ำแหน่ง 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_1.6_aaadaa6cf5b
e04c44b28be4939b779c
8.pdf 

cc_56_7.6.1_1.7 จ ำนวน
บุคลำกรสำยสนบัสนุนวชิำกำร
ทีข่อรบักำรจดัสรรใน
ปีงบประมำณ 2556 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_7
.6.1_1.7_b607aeb25dba1
ca6be17f6cd850731f6.pdf 

cc_56_7.6.1_1.8 แผนพฒันำ
บุคลำกรและกำรจดัควำมรู ้
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 
2559 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_7
.6.1_1.8_bd0cb509fd19e1
651cc3655dcfb02671.pdf 

2. มใีบคุณลกัษณะงำน  
(Job Description) 
ทุกต ำแหน่งงำน 

 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรก ำหนด
ภำระงำนและมอบหมำยภำระงำน
สอดคลอ้งกบัภำระงำนหลกัทีช่ดัเจน
และเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

cc_56_7.6.1_2.1 มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำร
ในสถำบนัอุดมศกึษำ/มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง กพอ.ใหม่ ทุก
ต ำแหน่งงำนของส ำนกั
คอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/bitst
ream/123456789/1831/
1/file2553.pdf 

cc_56_7.6.1_2.2 ภำระงำน
และกำรมอบหมำยงำน
รำยบุคคล ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://ccoffice.swu.ac.th/

ccdocument/personnel/
assignment/2557/assig
nment2557.htm 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
3. มขีัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน

สอดคลอ้งกบัโครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำนของหน่วยงำน 
 

ในกำรปฏบิตังิำนของส ำนกัคอมพวิเตอร์
มกีำรอำ้งองิระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
มำตรกำร และแนวปฏบิตังิำนทีด่ ี
และมขี ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนและ
วธิกีำรปฏบิตังิำนทีเ่ป็นมำตรฐำน 

cc_56_7.6.1_3.1 คู่มอืกำร
ปฏบิตังิำนของส ำนกังำน
ผูอ้ ำนวยกำร ไดแ้ก ่
cc_56_7.6.1_3.1.1 คู่มอื
เลขำนุกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.1.1_25a05
18b6e7af80e22ad153a
72622c04.pdf 

cc_56_7.6.1_3.1.2 คู่มอืกำร
ปฏบิตังิำนกำรเงนิ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1979 

cc_56_7.6.1_3.1.3 คู่มอืกำร
ปฏบิตังิำนพสัด ุ
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.1.3_2a387
fb4608714982289f476b
ce9b992.pdf 

cc_56_7.6.1_3.1.4 คู่มอืกำร
ปฏบิตังิำนบรกิำรกำรศกึษำ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.1.4_9711b
2fa32d7d75dc0776565
b622720b.pdf 

cc_56_7.6.1_3.1.5 ขัน้ตอน
โครงกำรบรกิำรวชิำกำร 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.1.5_3fac7
77483bcc6fe4af67546a
8baeed4.pdf 

cc_56_7.6.1_3.1.6 ขัน้ตอน
กำรประชุมสมันำฝึกอบรม 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.1.6_c995e
5c9d5785b5a6f9fdeca0
01bcb9f.pdf 

cc_56_7.6.1_3.1.7 ขัน้ตอน
กำรแกป้ญัหำไฟดบังำนอำคำร
สถำนที ่
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.1.7_2e231
de34bfb6780553f8d8ff3
00c163.pdf 

cc_56_7.6.1_3.2 คู่มอื
ปฏบิตังิำนฝำ่ยระบบสำรสนเทศ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1838 

cc_56_7.6.1_3.3 คู่มอืขัน้ตอน
กำรปฏบิตังิำนของระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขำ่ยไดแ้ก่ 
cc_56_7.6.1_3.3.1 คู่มอืกำร
ตดิตัง้อุปกรณ์กระจำยสญัญำณ
เครอืขำ่ยไรส้ำย มศว 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1847 

cc_56_7.6.1_3.3.2 แนว
ปฏบิตักิำรเชื่อมต่อ
สำยสญัญำณและอุปกรณ์
เครอืขำ่ยในตูแ้รค็ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1839 

cc_56_7.6.1_3.3.3 ขัน้ตอน
กำรส ำรองขอ้มลู 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1840 

cc_56_7.6.1_3.3.4 ขัน้ตอน
กำรแกป้ญัหำกรณีไฟฟ้ำดบั 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1841 

cc_56_7.6.1_3.4 คู่มอื/ขัน้ตอน
กำรปฏบิตังิำนของฝำ่ย
ปฏบิตักิำรและบรกิำร ไดแ้ก ่
cc_56_7.6.1_3.4.1 คู่มอืกำรใช้
งำนระบบ Computer Center 
Service 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_3.4.1_42393a2ba
c3c19f45004bfd6dc2b4a
64.pdf 

cc_56_7.6.1_3.4.2 คู่มอืกำรใช้
งำนระบบจองหอ้งออนไลน์
ส ำหรบับุคลำกร 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.4.2_962f3
5a7b62081863b2f5b28
24c019ad.pdf 

cc_56_7.6.1_3.4.3 คู่มอืกำร
ลงทะเบยีนเครื่องคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.4.3_6320b
dc34382ae24b7316968
9506fb9c.pdf 

cc_56_7.6.1_3.4.4 คู่มอืดแูล
ระบบกลอ้งวงจรปิดแบบ
เครอืขำ่ย (IP Camera 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.4.4_0d99b
7f05d66bcd6cfc75ce98f
7c5c17.pdf 

cc_56_7.6.1_3.4.5 คู่มอื
ปฏบิตังิำนกำรใชง้ำนระบบกำร
ประชุมทำงไกล 



155 

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

 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.4.5_d954c
f4709068b3cd4659aca
2a470442.pdf 

cc_56_7.6.1_3.4.6 คู่มอื
ปฏบิตังิำนระบบป้องกนัไวรสั
คอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.4.6_2451c
af5b5c021ddaec1181e
d1df7d88.pdf 

cc_56_7.6.1_3.4.7 คู่มอืระบบ
บรกิำร Help Desk 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/files

man/upload/2556/cc/cc
_56_7.6.1_3.4.7_e27b3
eda770406f6a6ab8bb4
83cdf4da.pdf 

cc_56_7.6.1_3.5 ขัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำนส ำนกัคอมพวิเตอร์
องครกัษ์ ไดแ้ก ่
cc_56_7.6.1_3.5.1 ขัน้ตอน
กำรขอรบับรกิำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์องครกัษ์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1843 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.6.1_3.5.2 ขัน้ตอน
กำรใชบ้รกิำรคอมพวิเตอรเ์พื่อ
กำรเรยีนกำรสอน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1844 

cc_56_7.6.1_3.5.3 ขัน้ตอน
กำรขอใชบ้รกิำรหอ้งปฏบิตัิ
ไมโครคอมพวิเตอร ์องครกัษ์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/han
dle/123456789/1845 

cc_56_7.6.1_3.6 คู่มอืวำงบน
ระบบ ไดแ้ก่ (แจง้ site) 
cc_56_7.6.1_3.6.1 คู่มอืกำร
บนัทกึงำนลำ ระบบ HURIS 
ดรูำยละเอยีด 
 http://huris.swu.ac.th/ph

pframework/swu/huris/fi
les/leave_update.pdf 

cc_56_7.6.1_3.6.2 คู่มอืระบบ
ฐำนขอ้มลูควำมรว่มมอื 
ดรูำยละเอยีด 
 http://mou.swu.ac.th 

cc_56_7.6.1_3.6.3 คู่มอืระบบ
กำรบรหิำรงำนจดักำรขนสง่และ
ควำมปลอดภยั 
ดรูำยละเอยีด 
 http://transys.swu.ac.th 

cc_56_7.6.1_3.6.4 คู่มอืระบบ
บรหิำรจดักำรหอพกั 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://dormapp.swu.ac.th 

cc_56_7.6.1_3.7 คู่มอื
ระบบงำนสำรสนเทศส ำหรบั
ผูใ้ชง้ำน ไดแ้ก ่
cc_56_7.6.1_3.7.1 ระบบรบั
สมคัรเขำ้อบรมออนไลน์ มศว 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=689&D
OC_ID=678&count=46
&path=general&GDOC
_ASSIGN=5900 

cc_56_7.6.1_3.7.2 ระบบ
บรหิำรงำนโครงกำร มศว 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=688&D
OC_ID=677&count=106
&path=general&GDOC
_ASSIGN=5900 

cc_56_7.6.1_3.7.3 กำรกรอก
ภำระงำนเชงิปรมิำณส ำหรบั
บุคลำกรสำยวชิำกำร  ดว้ย
ระบบ HURIS 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=450&D
OC_ID=484&count=321
&path=general&GDOC
_ASSIGN=5900 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.6.1_3.7.4 คู่มอืกำรใช ้
SWU Syllabus Publisher 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=432&D
OC_ID=469&count=133
&path=general&GDOC
_ASSIGN=5900 

cc_56_7.6.1_3.7.5 คู่มอืกำรใช้
ระบบศนูยก์ลำงแบบฟอรม์ มศว 
(e-Form Portal) ส ำหรบัผูน้ ำ
เชำ้แบบฟอรม์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=206&D
OC_ID=254&count=168
&path=general&GDOC
_ASSIGN=5900 

cc_56_7.6.1_3.7.6 คู่มอืกำรใช้
ระบบกำรประชมุอเิลก็ทรอนิกส ์
มศว  (SWU e-Meeting) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=85&DO
C_ID=1161&count=1&p
ath=general&GDOC_A
SSIGN=5900 

cc_56_7.6.1_3.7.7 คู่มอื
ส ำหรบัผูเ้ขำ้ประชุมและผูช้ว่ย 
ระบบกำรประชมุอเิลก็ทรอนิกส ์
มศว 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=84&DO
C_ID=1160&count=1&p
ath=general&GDOC_A
SSIGN=5900 

cc_56_7.6.1_3.7.8 คู่มอืกำร
ตรวจสอบตำรำงกำรใชห้อ้ง
อบรมและหอ้งประชมุ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_general
.asp?doc_id=1166 

cc_56_7.6.1_3.8 คู่มอืบรกิำร
หน้ำเคำน์เตอรช์ัน้ 4 ไดแ้ก่ 
cc_56_7.6.1_3.8.1 แนวปฏบิตัิ
เกีย่วกบับวัศรไีอด ี
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=86&DO
C_ID=1162&count=1&p
ath=general&GDOC_A
SSIGN=5900 

cc_56_7.6.1_3.8.2 แนะน ำกำร
เชื่อมต่อเครอืขำ่ยไรส้ำย มศว 
(WISE) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=87&DO
C_ID=1163&count=1&p
ath=general&GDOC_A
SSIGN=5900 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.6.1_3.8.3 แนะน ำ
ระบบสือ่สิง่พมิพ ์มศว 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=88&DO
C_ID=1164&count=1&p
ath=general&GDOC_A
SSIGN=5900 

cc_56_7.6.1_3.8.4 คู่มอืกำรใช้
บรกิำร ICT 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?types
=pdf&FILE_ID=433&D
OC_ID=91&count=675
&path=general&GDOC
_ASSIGN=5900 

4. มกีำรทบทวนขัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำนทุกปี 
 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำรประชุม
ผูบ้รหิำรและสว่นงำนเกีย่วขอ้งใน
กำรทบทวนประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สภำพกำรณ์ นโยบำยต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไป
รวมถงึกำรตดิตำมควำมคบืหน้ำกำร
ด ำเนินงำนและสถติริำยงำนต่ำงๆ ที่
จะน ำมำเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำ
ปรบัปรุงขัน้ตอนงำนใหม้ี
ประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 
 

cc_56_7.6.1_4.1 รำยงำนกำร
ประชุมเกีย่วกบักำรทบทวน
คู่มอื/ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน  
ไดแ้ก ่
cc_56_7.6.1_4.1.1 รำยงำน
กำรประชุมบุคลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่9/2555 
เมื่อวนัที ่11 ธนัวำคม  2555 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_7
.6.1_4.1.1_0060284ffd9fb
18fdef8901bcad805f3.pdf 

cc_56_7.6.1_4.1.2 รำยงำน
กำรประชุมบุคลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่5/2556 
เมื่อวนัที ่8 พฤษภำคม 2556 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_4.1.2_f6bfad1bf5
5082d82ab31156558c6a
2c.pdf 

cc_56_7.6.1_4.1.3 รำยงำน
กำรประชุมบุคลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่6/2556 
เมื่อวนัที ่18 มถุินำยน 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/

upload/2556/cc/cc_56_7.6.
1_4.1.3_e3f717ea541468a
dbdd8f059a85a8641.pdf 

cc_56_7.6.1_4.1.4 รำยงำน
กำรประชุมบุคลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่7/2556 
เมื่อวนัที ่ 2 กรกฎำคม 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/

upload/2556/cc/cc_56_7.6.
1_4.1.4_22f0278cb59f4a1
e69eb3629604346e5.pdf 

cc_56_7.6.1_4.1.5 รำยงำน
กำรประชุมบุคลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่1/2557 
เมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_
7.6.1_4.1.5_aab591af050
65ccd90ba8b2824467bc
7.pdf 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.6.1_4.1.6 รำยงำน
กำรประชุมบุคลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่4/2557 
เมื่อวนัที ่ 2 พฤษภำคม 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_
7.6.1_4.1.6_99ec264fbfc
9de46bc6a07bde0d305c
a.pdf 

cc_56_7.6.1_4.2  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรกำรตดิตำมงำนส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ไดแ้ก ่
cc_56_7.6.1_4.2.1  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรกำรตดิตำมงำนส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่8/2556 
เมื่อวนัที ่18 ตุลำคม 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_4.2.1_1450a9554
4d98a5816c1e15c077a5
3ac.pdf 

cc_56_7.6.1_4.2.2  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรกำรตดิตำมงำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
9/2556 เมื่อวนัที ่19 
พฤศจกิำยน 2556 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_7
.6.1_4.2.2_aa7372df7207
b3c7ac655ed544e51809.
pdf 

cc_56_7.6.1_4.2.3  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรกำรตดิตำมงำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
2/2557 เมื่อวนัที ่3 มนีำคม 
2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_7
.6.1_4.2.3 
_271d0e98bcbacdde344f
7bfed0db9af6.pdf 

cc_56_7.6.1_4.2.4  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรกำรตดิตำมงำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
3/2557 เมื่อวนัที ่21 เมษำยน 
2557  
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_7
.6.1_4.2.4 
_99c003fbbebe9ef298813
778adc36e89.pdf 

cc_56_7.6.1_4.2.5  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรกำรตดิตำมงำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่4/2557 
เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม 2557 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_4.2.5_5d866b9e2
b5e748d4270b0786e1d1
5a6.pdf 

cc_56_7.6.1_4.3 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ 
cc_56_7.6.1_4.3.1 ครัง้ที ่
6/2556 เมื่อวนัที ่20 มถุินำยน 
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_4.3.1_531118c51
69241e87828837da8f01
ad6.pdf 

cc_56_7.6.1_4.3.2 รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ครัง้ที ่11/2556 เมื่อวนัที ่26 
พฤศจกิำยน 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_
_7.6.1_4.3.2 
_3bf919add360e7d08c0f
eb5a7afaf31a.pdf 

cc_56_7.6.1_4.3.3 รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
3/2557 เมื่อวนัที ่26 มนีำคม 
2557 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_4.3.3_d71a5ceb5
986eaa809db5ae31caf5
04d.pdf 

cc_56_7.6.1_4.3.4 รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้
ที ่4/2557 เมื่อวนัที ่23 
เมษำยน 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesman/

upload/2556/cc/cc_56_7.6.
1_4.3.4_d3e5c310bbd300
501ce41c77410ff475.pdf 

cc_56_7.6.1_4.3.5 รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้
ที ่6/2557 เมื่อวนัที ่20 
พฤษภำคม 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_7
.6.1_4.3.5_f78a713f19d2e
e8b5f7f0d7052eb40d2.pdf 

5. มกีำรน ำผลกำรทบทวนไป
พจิำรณำปรบัปรุงขัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำน หรอืลดระยะเวลำ
หรอืขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน 
 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรน ำผลกำร
ประเมนิมำวเิครำะหก์ระบวนกำร
ด ำเนินงำนทีป่ฏบิตั ิเพื่อใหส้ำมำรถ
ตอบสนองภำรกจิหลกัของส ำนกัได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพเพิม่มำกยิง่ขึน้ 
และยงัมกีำรสรำ้งแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อ
เป็นตน้แบบในกำรปฏบิตังิำนทีด่ ี
และสง่ผลในกำรเพิม่ประสทิธผิลและ
ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตั ิ     พนัธ

cc_56_7.6.1_5.1 รำยงำนกำร
ประชุมบุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ไดแ้ก ่
cc_56_7.6.1_5.1.1 ครัง้ที ่
7/2556 เมื่อวนัที ่2 กรกฎำคม 
2556 
วำระที ่1.4.2 mailing list ของ
ส ำนกัคอมพวิเตอรใ์นระบบ 
GAFE 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
กจิต่ำงๆ ของส ำนกั และ   งำน
นโยบำยของมหำวทิยำลยั  เป็น
อย่ำงยิง่ 

ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.1.1_23aa088fc
3de1a6b8728fa28e3688f
05.pdf 

cc_56_7.6.1_5.1.2 ครัง้ที ่
9/2556 เมื่อวนัที ่10 กนัยำยน 
2556 
วำระที ่3.1 หลกักำรท ำงำนของ 
Load balancing เพื่อกำรแกไ้ข
ปญัหำกรณี user เรยีกใชง้ำน
เวบ็ในปรมิำณมำก 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.1.2_f56e86b93
20972fe42bffb79aed2a5
80.pdf 

cc_56_7.6.1_5.1.3 ครัง้ที ่
12/2556 เมื่อวนัที ่11 ตุลำคม 
2556 
วำระที ่1.4.1 ปรบัเปลีย่น
อุปกรณ์รกัษำควำมปลอดภยั 
(Firewall) ประสำนมติร 
วำระที ่1.4.2 ช่องทำงกำร
ใหบ้รกิำร VPN on mobile 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_
7.6.1_5.1.3_b1bc60a1ae
1a1b7bf52917939e8bb5
3a.pdf 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.6.1_5.1.4 ครัง้ที ่
13/2556 เมื่อวนัที ่5 
พฤศจกิำยน 2556 
วำระที ่1.2.6.1 กำร
ประชำสมัพนัธต์ำรำงกจิกรรม
งำนของส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
โดยใช ้Google Calendar 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_
7.6.1_5.1.4_194f0d635b2
a695de7ca968dcdc318b
5.pdf 

cc_56_7.6.1_5.1.5 ครัง้ที ่
14/2556 เมื่อวนัที ่29 
พฤศจกิำยน 2556 
วำระที ่1.3.1 ปรบัเปลีย่น
เครื่องมอืและเวบ็ไซตว์พีเีอน็ 
(VPN) 
วำระที ่1.3.2 เพิม่ขอ้มลูแบะ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบเวบ็ไซต์
ไวเลส (WISE) 
วำระที ่1.3.3 เครื่องมอื
ตรวจสอบสถำนะเครอืขำ่ยบวั
ศรผี่ำนเวบ็ไซต ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_
7.6.1_5.1.5_df0c33a8fd2
ca47169363365e45447e
7.pdf 

cc_56_7.6.1_5.1.6 ครัง้ที ่
4/2557 เมื่อวนัที ่2 พฤษภำคม 
2557 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
o วำระที ่1.1.3 รำยงำนผล

กำรจดังำนพธิลีงนำม
บนัทกึขอ้ตกลงควำม
ร่วมมอื กำรตดิตัง้
ระบบสือ่สำรขอ้มลูแบบไร้
สำย (Wireless LAN) 

o วำระที ่1.2.1.2 ระบบกำร
จองหอ้งออนไลน์ 

o วำระที ่1.5.1 สรุป
รำยงำนกำรประชมุเรื่อง 
กำรแกไ้ขปญัหำระบบ
โทรศพัท ์(IP Phone) ณ 
มศว องครกัษ ์

o วำระที ่1.5.2 GAFE 
account สำมำรถใชง้ำน 
login เขำ้ใน youtube ได ้

o วำระที ่1.6.2 กำรตดิตัง้
ระบบ SUPREME 2004 
บนระบบปฏบิตักิำร 
Windows 7 และ 
Windows 8 

ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.1.6_68b22b416
f9194e35cacac21bb623
b23.pdf 

cc_56_7.6.1_5.2  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
และตดิตำมงำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ 
cc_56_7.6.1_5.2.1 ครัง้ที ่
7/2556 เมื่อวนัที ่11 กนัยำยน 
2556 



169 

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

 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
o วำระที ่4.1 แนวปฏบิตัใิน

กำรใหบ้รกิำร groupmail 
จำก google apps 

o วำระที ่4.2 แนวทำงกำร
แกไ้ขปญัหำกรณี User 
เรยีกใชง้ำนเวบ็ใน
ปรมิำณมำณ 

o วำระที ่4.3 กำรปรบัปรุง
คู่มอืกำรปฏบิตังิำน  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.2.1_dcde4e120
6d92eacb6dee82f0e58b
19e.pdf 

cc_56_7.6.1_5.2.2 ครัง้ที ่
8/2556 เมื่อวนัที ่18 ตุลำคม 
2556 
วำระที ่3.2 แนวปฏบิตัใินกำร
ใหบ้รกิำร group mail จำก 
google apps 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.2.2_aa344c79d
cea1dda6c91390587104
411.pdf 

cc_56_7.6.1_5.2.3 ครัง้ที ่9/2556 
เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิำยน 2556 
o วำระที ่1.4.1 กำร

ประชำสมัพนัธต์ำรำง
กจิกรรมงำนของ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์โดย
ใช ้Google Calendar 



170 

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

 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
o วำระที ่3.1 ประกำศ

มหำวทิยำลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ เรื่อง นโยบำยและ
แนวปฏบิตักิำรรกัษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยัของ
สำรสนเทศ 

ดรูำยละเอยีด  
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.2.3_983178992
fba1a5f5cd9b3a4812949
ee.pdf 

cc_56_7.6.1_5.2.4 ครัง้ที ่
2/2557 เมื่อวนัที ่3 มนีำคม 
2557 
วำระที ่3.2 กำรใชง้ำนปฏทินิ
กจิกรรมส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ปฏทินิ SWUCC 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.2.4_23602f498
79c94c3c42d9b7689559
78d.pdf 

cc_56_7.6.1_5.2.5 ครัง้ที ่
3/2557 เมื่อวนัที ่21 เมษำยน 
2557 
วำระที ่1.3.1 ระบบกำรจองหอ้ง
ออนไลน์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.2.5_a702dcea8
d3a7e6f3042545402213
95b.pdf 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.6.1_5.2.6 ครัง้ที ่
4/2557 เมื่อวนัที ่28 
พฤษภำคม 2557 
o วำระที ่4.7 แนวทำงกำร

จดัหำโปรแกรมป้องกนั
ไวรสั มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

o วำระที ่4.8 กำร
ปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรใช้
งำน VPN 

ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.2.6_c8bf9dfa98
7c8dac2ef792d753ff440
4.pdf 

cc_56_7.6.1_5.3  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ 
cc_56_7.6.1_5.3.1  ครัง้ที ่
9/2556 เมื่อวนัที ่25 กนัยำยน 
2556 
วำระที ่1.1.1 กำรปรบัปรุง
โครงสรำ้งอุปกรณ์เครอืขำ่ย
คอมพวิเตอร ์ณ มศว องครกัษ ์
วำระที ่1.1.2 กำรเปิดใหบ้รกิำร 
Group Mail จำกระบบ SWU 
GAFE 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.3.1_78c4ae4dd
a8b1f42fe7b195aa40f59
e9.pdf 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
cc_56_7.6.1_5.3.2  ครัง้ที ่
11/2556 เมื่อวนัที ่26 
พฤศจกิำยน 2556 
วำระที ่3.1 (ร่ำง) ประกำศ
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เรื่อง นโยบำยและแนว
ปฏบิตักิำรรกัษำควำมมัน่คง
ปลอดภยัของสำรสนเทศ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_
7.6.1_5.3.2_e349ebb8e6
9dd7aa540dc6b746c15c
5e.pdf 

cc_56_7.6.1_5.3.3  ครัง้ที ่
4/2557 เมื่อวนัที ่23 เมษำยน 
2557 
วำระที ่1.3.1 กำรเปิดบรกิำร
ระบบสำรสนเทศใหม่ ระบบจอง
หอ้งออนไลน์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesm

an/upload/2556/cc/cc_56
_7.6.1_5.3.3_bba9fb277
7be2ccd5d70ba0e74394
6a8.pdf 

cc_56_7.6.1_5.3.4 ครัง้ที ่
6/2557 เมื่อวนัที ่20 
พฤษภำคม 2557 
o วำระที ่1.1.4 สรุปผล

ด ำเนินงำนกำรสญัจรรบั
ฟงัควำมคดิเหน็ดำ้น ICT 
จำกหน่วยงำนภำยใน 
มศว องครกัษ์ เพื่อ
พฒันำกำรใหบ้รกิำร 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
o วำระที ่1.4.1 GAFE 

account สำมำรถใชง้ำน 
login เขำ้ใน youtube ได ้

ดรูำยละเอยีด 
 http://fis.swu.ac.th/filesma

n/upload/2556/cc/cc_56_7
.6.1_5.3.4_50cf81729781
596dba93dd8c593444c3.
pdf 
 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
5  ขอ้ 5  ขอ้ 5 คะแนน  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_7.6.1_5.3.4_50cf81729781596dba93dd8c593444c3.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_7.6.1_5.3.4_50cf81729781596dba93dd8c593444c3.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_7.6.1_5.3.4_50cf81729781596dba93dd8c593444c3.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_7.6.1_5.3.4_50cf81729781596dba93dd8c593444c3.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2556/cc/cc_56_7.6.1_5.3.4_50cf81729781596dba93dd8c593444c3.pdf
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ตวับ่งช้ี มศว 7.6.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำร  
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

กำรบรกิำรถือเป็นบทบำทส ำคญัและเป็นภำรกิจหลกัของหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำร เพื่อ
ตอบสนองกำรเรยีนกำรสอน กำรวิจยั กำรบรกิำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม  ตำม
หลกักำรสำกลของกำรอุดมศกึษำ กำรตอบสนองดงักล่ำวจะมคีุณภำพมำกน้อยเพยีงใด สำมำรถสะทอ้น
ได้จำกควำมพงึพอใจของผู้รบับรกิำร ทัง้ประชำชนผู้มำรบับรกิำร นิสติ เจ้ำหน้ำที่ หรอืหน่วยงำนทัง้
ภำยในและภำยนอก ซึ่งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจควรเป็นแบบ  5  สเกลโดยทัว่ไปจะพิจำรณำให้
ครอบคลุม 4 ประเดน็ส ำคญั คอื  

1. ควำมพงึพอใจดำ้นกระบวนกำร ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำร  
2. ควำมพงึพอใจดำ้นเจำ้หน้ำทีผู่ใ้หบ้รกิำร  
3. ควำมพงึพอใจดำ้นสิง่อ ำนวยควำมสะดวก  
4. ควำมพงึพอใจต่อคุณภำพกำรใหบ้รกิำร 
 

สตูรกำรค ำนวณ  : 

ผลรวมของคะแนนส ำรวจควำมพงึพอใจในระดบัดขีึน้ไป

ผลรวมคะแนนเตม็ทัง้หมด
 x100 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่ำหรอื

เท่ำกบัรอ้ยละ 70 
รอ้ยละ 
71 – 75 

รอ้ยละ 
76 - 80 

รอ้ยละ 
81 - 85 

มำกกว่ำ 
รอ้ยละ 85 
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ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ไดน้ ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2555 

แจง้ต่อทีป่ระชุมบุคลำกรส ำนักคอมพวิเตอร ์จำกรำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ ประจ ำปี 2555 นัน้ 
ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดค้ะแนนกำรประเมนิ 4.94 ซึง่อยูใ่นระดบัดมีำก และเพื่อเป็นกำรพฒันำและปรบัปรุง
คุณภำพในกำรใหบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่อง ตำมหลกักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ดน้ ำ
ผลกำรประเมนิ ขอ้เสนอแนะตลอดจนแนวทำงกำรปรบัปรุงพฒันำที่ได้รบั มำด ำเนินกำรปรบัปรุ งและ
พฒันำคุณภำพในกำรใหบ้รกิำร เพื่อใหเ้กดิควำมพงึพอใจสงูสุดต่อผูร้บับรกิำร 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์โดยคณะท ำงำนเพื่อก ำกบัตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชี ้มศว 7.6.2 
รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำร ไดด้ ำเนินกำรศกึษำแนวปฏบิตัทิีด่ขีองตวับ่งชี ้จำกเอกสำรคู่มอืกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำฉบบัปจัจุบนั จดัท ำแบบส ำรวจควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ต่ีอกำรใชบ้รกิำร 
ส ำนักคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 ตลอดจนก ำกบัตดิตำมผล
กำรด ำเนินงำนเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่คณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

ซึง่ในปีกำรศกึษำ 2556 ส ำนักคอมพวิเตอรไ์ด้มกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรที่มต่ีอ
กำรรบับรกิำร ส ำนักคอมพวิเตอร ์ทีใ่หบ้รกิำรทัง้ทีป่ระสำนมติรและองครกัษ์ โดยจดัท ำแบบส ำรวจดงักล่ำว
ผ่ำนระบบส ำรวจออนไลน์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ (http://esurvey.swu.ac.th) ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหำ 4 ประเดน็หลกั ดงันี้ 

1. ควำมพงึพอใจดำ้นกระบวนกำร ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำร 
2. ควำมพงึพอใจดำ้นเจำ้หน้ำทีผู่ใ้หบ้รกิำร 
3. ควำมพงึพอใจดำ้นสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
4. ควำมพงึพอใจต่อคุณภำพกำรใหบ้รกิำร 
จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รบับรกิำรที่มตี่อกำรรบับรกิำร ส ำนักคอมพวิเตอร์ ณ   

วนัที่  28 พฤษภำคม  2557  มผีู้ตอบแบบส ำรวจจ ำนวน 1,614 คน สรุปผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจ
ของผูร้บับรกิำรทีม่ต่ีอกำรรบับรกิำร โดยรวม อยู่ในระดบัดขีึน้ไปรอ้ยละ 92.30 และผลกำรประเมนิควำม 
พงึพอใจในแต่ละดำ้น อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป  มำกกว่ำรอ้ยละ 89.40  ขึน้ไป 

 

สตูรกำรค ำนวณ ∶   
ผลรวมของคะแนนส ำรวจควำมพงึพอใจในระดบัดขีึน้ไป

ผลรวมคะแนนเตม็ทัง้หมด
 × 100 

 

=  
53.8 + 39.61 + 51.43 + 41.37 + 44.66 + 44.74 + 49.69 + 43.84

400
 

=92.30 
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ส ำหรบัผลประเมนิควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ต่ีอกำรใชบ้รกิำรอยู่ในระดบัดขีึน้ไป ในแต่ละดำ้น 

ข้อมลูอ้ำงอิง : 
7.6.2. (1) แบบส ำรวจและรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
 ดรูำยละเอยีด 

▪ http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=
QNR59005621&web_system_id=1 

7.6.2. (2) รำยงำนผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ต่ีอกำรใชบ้รกิำร  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 

 ดรูำยละเอยีด 
▪ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1598 

 
กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

87 % 92.30 % 5  คะแนน  

ประเภทควำมพึงพอใจ ผลรวมของคะแนนส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจ ในระดบัดีขึน้ไป 

1. ควำมพงึพอใจดำ้นกระบวนกำร ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำร 93.45 

2. ควำมพงึพอใจดำ้นเจำ้หน้ำทีผู่ใ้หบ้รกิำร 92.80 

3. ควำมพงึพอใจดำ้นสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 89.40 

4. ควำมพงึพอใจต่อคุณภำพกำรใหบ้รกิำร 93.53 

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005621&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005621&web_system_id=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1598
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1598
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ตวับ่งช้ี  มศว 7.7.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน  

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

เพื่อเป็นกำรสรำ้งจติส ำนึกสำธำรณะใหเ้กดิกบับุคลำกรในดำ้นกำรรกัษำสภำพแวดลอ้ม โดยกำร
ช่วยกนัประหยดัพลงังำนซึง่หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรช่วยโลก และสงัคมได ้โดยกำรออกมำตรกำรใน
กำรประหยดัพลงังำน มกีำรแจ้งเวยีนให้บุคลำกรในสงักดัทรำบและปฏบิตัิตำมอย่ำงเคร่งครดั เช่น 
กำรเปิด-ปิดเครื่องปรบัอำกำศ หรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ ในหน่วยงำนตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด เป็นต้น มกีำร
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนโดยกำรตรวจประเมนิจำกผู้มหีน้ำที่รบัผดิชอบ ว่ำหน่วยงำนได้ปฏบิตัิตำม
นโยบำยดงักล่ำวหรอืไม ่โดยจะตอ้งจดัท ำรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำในหน่วยงำนทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มกีำรก ำหนดนโยบำยหรอืแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน 
2. มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรอืมกีำรมอบหมำยใหม้ผีูร้บัผดิชอบด ำเนินกำร 
3. มแีผนงำนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน 
4. มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
5. มรีะบบในกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน 
6. มกีำรประเมนิและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
7. มกีำรน ำผลกำรประเมนิมำใชใ้นกำรแกไ้ขปรบัปรงุหรอืก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนปีต่อไป 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 หรอื 2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 หรอื 4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

6 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

7 ขอ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรและประสำนงำนกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ
พฒันำมหำวทิยำลยั และเป็นหน่วยงำนสนับสนุนทำงด้ำนวชิำกำรและด้ำน กำรบรหิำรใหก้บัมหำวทิยำลยั 
และถอืเป็นหน่วยงำนหนึ่งทีต่อ้งใชพ้ลงังำนเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งต่อเนื่องและมปีระสทิธภิำพ 
จงึเลง็เหน็ควำมส ำคญัในเรื่องนี้เป็นอย่ำงยิง่จงึไดก้ ำหนดมำตรกำร แผนงำน และนโยบำยทีจ่ะช่วยสนับสนุน
ใหก้ำรใชพ้ลงังำนมลีกัษณะทีป่ระหยดัและลดน้อยลง มำตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมำ โดยได้
แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรมำตรกำรประหยดัพลงังำน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ยตวัแทนบุคลำกรใน
ฝำ่ยต่ำงๆ เป็นกรรมกำร ซึง่ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแล ส่งเสรมิและรณรงคก์ำรประหยดัพลงังำนภำยในหน่วยงำน 
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ในปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักคอมพวิเตอร์ได้จดักิจกรรมส่งเสรมิ รณรงค์ และเผยแพร่ข่ำวสำร 
กำรประหยดัพลงังำนภำยในหน่วยงำน เพื่อให้บุคลำกรได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัในเรื่องของกำร
ประหยดัพลงังำน ดงันี้ 

1. จดัประชุมเพื่อจดัท ำแผน/มำตรกำร ประหยดัพลงังำน และตดิตำมผลด ำเนินงำนตำมแผน 
 มกีำรน ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏบิตักิำร ตำมแผนกลยุทธ ์

ประหยดัพลงังำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  มำวเิครำะห ์ เพื่อจดัท ำ
แผนกำรปฏบิตักิำร ตำมแผนกลยทุธ ์ประหยดัพลงังำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 พรอ้มทัง้ไดท้บทวนมำตรกำรประหยดัพลงังำน 

 มกีำรตดิตำมผลด ำเนินงำน เป็นประจ ำรำยไตรมำส  เพื่อน ำผลกำรด ำเนินงำน
ดงักล่ำวมำวเิครำะห ์เพื่อปรบัปรงุแผนกำรด ำเนินงำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำย 

2. จดัท ำเวบ็เพจกำรประหยดัพลงังำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
 มกีำรปรบัปรงุขอ้มลูในเวบ็เพจกำรประหยดัพลงังำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์อยำ่งต่อเนื่อง  

เป็นช่องทำงหนึ่งในกำรเผยแพรข่อ้มลู ขำ่วสำร กำรประหยดัพลงังำนของส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
 URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1050&tabid=3896 

3. จดัท ำบอรด์ประชำสมัพนัธ์ 
 คณะอนุกรรมกำรฯ  ไดจ้ดัท ำบอรด์ประชำสมัพนัธเ์กีย่วกบักำรประหยดัพลงังำน 

ทัง้ทีส่ ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
o ประสำนมติร : บอรด์ประชำสมัพนัธ ์ บรเิวณหน้ำลฟิท ์ชัน้ 4 อำคำร 16 
o องครกัษ์ : บอรด์ประชำสมัพนัธ ์ชัน้ 3  อำคำรเรยีนรวม 

4. จดัท ำจดหมำยข่ำวประหยดัพลงังำน 
คณะอนุกรรมกำรฯ  ไดจ้ดัท ำจดหมำยข่ำวประหยดัพลงังำน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
เพื่อเผยแพรข่อ้มลู ขำ่วสำร กจิกรรม ทีส่ ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดด้ ำเนินกำรเกีย่วกบักำร
รณรงคป์ระหยดัพลงังำน และสำระน่ำรูเ้กีย่วกบักำรประหยดัพลงังำน   
 URL : http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400147.pdf  
 ส ำหรบัในปีกำรศกึษำ 2556 ไดจ้ดัท ำจดหมำยข่ำวประหยดัพลงังำน  

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 12 ฉบบั  ไดแ้ก่ ฉบบั 58 - 69  
5. จดักจิกรรมรณรงคก์ำรประหยดัพลงังำน 

 ส่งเสรมิ/รณรงค ์บุคลำกรใหช้่วยกนัประหยดัพลงังำน 
คณะอนุกรรมกำรฯ รณรงคใ์หบุ้คลำกรประหยดัพลงังำน 

 ใชก้ระดำษ 2 หน้ำ  
 ใชร้ะบบกำรประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์มศว  
 งำนธุรกำรส่งเอกสำรผ่ำน Mail  
 ปิดเครือ่งปรบัอำกำศ ไฟฟ้ำ ช่วงพกัเทีย่ง เวลำ 12.00 น - 13.00 น. และหลงัเลกิงำน 

เวลำ 16.30 น. เป็นตน้ไป 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1050&tabid=3896
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1050&tabid=3896
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400147.pdf
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 ตดิป้ำยรณรงค ์ใหนิ้สติและบุคลำกร เดนิขึน้มำใชบ้รกิำรคอมพวิเตอร ์ชัน้ 3  และ
เดนิระหว่ำงชัน้ภำยในอำคำร แทนกำรใชล้ฟิต์ 

 
ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มกีำรก ำหนดนโยบำยหรอืแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยดัพลงังำน 

ส ำนกัคอมพวิเตอร ์มกีำรก ำหนด
ทบทวนนโยบำย หรอืแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนเพื่อร่วมกนัประหยดั
พลงังำนของหน่วยงำน  โดย
เผยแพร่ผ่ำนเวบ็เพจกำรประหยดั
พลงังำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?
tabid=3896  

cc_56_7.1.1_1.1 ควำมเป็นมำ
กำรประหยดัพลงังำน ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?tabid=4055 
cc_56_7.1.1_1.2 มำตรกำร
ประหยดัพลงังำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?tabid=4057 
2 มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรหรอืมกีำร
มอบหมำยใหม้ผีูร้บัผดิชอบ
ด ำเนินกำร 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดแ้ต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำรมำตรกำรประหยดั
พลงังำน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
เพื่อก ำกบัดแูล สง่เสรมิและรณรงค์
กำรประหยดัพลงังำนภำยใน
หน่วยงำน 

cc_56_7.7.1_2.1  ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำรมำตรกำร
ประหยดัพลงังำน ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ ตำมค ำสัง่ที ่
082/2555 ] 
 http://edocument.swu.ac.

th/Officialdom/16/pdf/116
5900201302968.pdf 

3 มแีผนงำนกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยดัพลงังำน 

มกีำรจดัท ำแผนกำรปฏบิตักิำร
ตำมแผนกลยุทธป์ระหยดัพลงังำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เป็นประจ ำทุกปี 
โดยวเิครำะหจ์ำกผลกำร
ด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ และตดิตำม 
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ประจ ำ 

cc_56_7.7.1_3.1 แผนกำร
ปฏบิตักิำร ตำมแผนกลยุทธ ์
ประหยดัพลงังำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/general/5900/pdf/11759
00201400150.pdf  

cc_56_7.7.1_3.2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ครัง้ที ่
1/2556 พจิำรณำจดัท ำแผนฯ ปี 
2556 
 
 
 

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201302968.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201302968.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201302968.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201302968.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400150.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400150.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400150.pdf
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/general/5900/pdf/11959
00201400162.pdf 

4 มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คณะอนุกรรมกำรฯ ไดด้ ำเนินงำน
กจิกรรมต่ำงๆ ตำมแผนทีว่ำงไว ้
และมกีำรเผยแพร่ ขอ้มลูขำ่วสำร
ใหบุ้คลำกรไดร้บัทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง 
• จดัท ำเวบ็เพจกำรประหยดั

พลงังำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
• จดัท ำบอรด์ประชำสมัพนัธ ์
• จดัท ำจดหมำยขำ่วประหยดั

พลงังำน  (เป็นรำยเดอืน) 
-  ส ำหรบัในปีกำรศกึษำ 2556   
ไดจ้ดัท ำจดหมำยขำ่วประหยดั
พลงังำน  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 
12 ฉบบั  ไดแ้ก่ ฉบบัที ่ 
58 – 69 

• จดัท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ปฏบิตักิำร ตำมแผนกลยุทธ ์
ประหยดัพลงังำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 และ 2557 

cc_56_7.7.1_4.1 เวบ็เพจกำร
ประหยดัพลงังำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?PageContentID=1
050&tabid=3896  

cc_56_7.7.1_4.2 บอรด์
ประชำสมัพนัธ ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Portal

s/16/energy_saving/Save
Energy_board.jpg  

cc_56_7.7.1_4.3 จดหมำยขำ่ว
ประหยดัพลงังำน ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ฉบบัที ่58 -69 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/general/5900/pdf/11759
00201400147.pdf  

cc_56_7.7.1_4.4 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ปฏบิตักิำร ตำมแผนกลยุทธ ์
ประหยดัพลงังำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/general/5900/pdf/11759
00201400151.pdf 

5 มรีะบบในกำรตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

คณะอนุกรรมกำรฯ  ก ำหนดใหม้ี
กำรประชุม เพื่อใหม้กีำรรำยงำน 
หรอืกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน  

cc_56_7.7.1_5.1 รำยงำน
ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ  
(ครัง้ที ่3/2556) 
 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400162.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400162.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400162.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400162.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1050&tabid=3896%20
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1050&tabid=3896%20
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1050&tabid=3896%20
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/SaveEnergy_board.jpg
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/SaveEnergy_board.jpg
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/energy_saving/SaveEnergy_board.jpg
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400147.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400147.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400147.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400151.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400151.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400151.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1175900201400151.pdf
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ผ่ำนระบบกำรประชมุ
อเิลก็ทรอนิกสข์องมหำวทิยำลยั 

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

h/general/5900/pdf/11959
00201400164.pdf 

6 มกีำรประเมนิและวเิครำะหผ์ล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คณะอนุกรรมกำรฯ  มกีำร
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนว่ำสำมำรถด ำเนินงำนไดบ้รรลุ
ตำมวตัถุประสงคท์ีว่ำงไวห้รอืไม ่ 
และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
และขอ้เสนอแนะเพื่อกำรปรบัปรงุ
พฒันำต่อไป รวมถงึกำรกำร
วเิครำะหผ์ลจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน 
เพื่อน ำมำพจิำรณำมำตรกำรที่
ด ำเนินกำรว่ำมผีลต่อกำรประหยดั
พลงังำน 

cc_56_7.7.1_6.1 รำยงำน
ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ครัง้ที ่
3/2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/general/5900/pdf/11959
00201400164.pdf 

cc_56_7.7.1_6.2 รำยงำน
ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ครัง้ที ่
4/2556  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/general/5900/pdf/11959
00201400165.pdf 

7 มกีำรน ำผลกำรประเมนิมำใช้
ในกำรแกไ้ขปรบัปรุงหรอื
ก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนปีต่อไป 

คณะอนุกรรมกำรฯ ไดจ้ดัท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนหรอืพจิำรณำ
มำตรกำรในกำรด ำเนินกำรมำ
พฒันำปรบัปรุงควรมกีำรน ำผล
ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนและผลกำรวเิครำะห์
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรใน
ครัง้ก่อนมำเป็นขอ้มลูน ำเขำ้ เพือ่
กำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนของ
ปีถดัไป 

 cc_56_7.7.1_7.1 รำยงำน
ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ครัง้ที ่
4/2556 พจิำรณำจดัท ำแผนฯ  
ปี 2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/general/5900/pdf/11959
00201400165.pdf 

กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7  ขอ้ 7  ขอ้ 5  คะแนน  

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400164.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400164.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400164.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400164.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400164.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400164.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400164.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400164.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400165.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400165.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400165.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400165.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400165.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400165.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400165.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400165.pdf
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องคป์ระกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 

หลกักำร 

กำรเงนิและงบประมำณเป็นสิง่ทีส่ ำคญัอย่ำงหนึ่งของหน่วยงำน ไมว่่ำแหล่งเงนิทุนของหน่วยงำน
จะไดม้ำจำกงบประมำณแผ่นดนิ หรอืเงนิรำยไดข้องหน่วยงำน เช่น ค่ำหน่วยกติ ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง
กำรศึกษำต่ำงๆ ของนิสิต รำยได้จำกงำนวิจยั บรกิำรทำงวิชำกำร ค่ำเช่ำทรพัย์สิน ฯลฯ ผู้บรหิำร
หน่วยงำนจะต้องมแีผนกำรใชเ้งนิทีส่ะทอ้นควำมต้องกำรใชเ้งนิเพื่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิตังิำนประจ ำปีของหน่วยงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ ท ำควำมเขำ้ใจกบักำรวเิครำะหท์ำงกำรเงนิ 
เช่น ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดต่อจ ำนวนนิสติ ทรพัยส์นิถำวรต่อจ ำนวนนิสติ ค่ำใชจ้่ำยทีห่น่วยงำนใชส้ ำหรบักำร
ผลิตบัณฑิตต่อหวั จ ำแนกตำมสำขำวิชำ รำยได้ทัง้หมดของหน่วยงำนหลัง จำกหักงบ (ค่ำใช้จ่ำย)
ด ำเนินกำรทัง้หมด งบประมำณในกำรพัฒนำอำจำรย์ ควำมรวดเร็วในกำรเบิกจ่ำย ร้อยละของ
งบประมำณที่ประหยดัได้หลงัจำกที่ปฏิบตัิตำมภำรกิจทุกอย่ำงครบถ้วน สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นกำรแสดง
ศกัยภำพเชงิกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเงนิของหน่วยงำนที่เน้นถงึควำมโปร่งใส ควำมถูกต้อง ใช้เงนิ
อยำ่งคุม้ค่ำ มปีระสทิธภิำพ และเกดิประโยชน์สงูสุด 

มำตรฐำนและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

1. แผนพฒันำดำ้นกำรเงนิระดบัอุดมศกึษำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
2. แผนปฏบิตังิำนประจ ำปีของมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3. มำตรฐำนหน่วยงำนอุดมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกระดบัอุดมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำนรบัรอง

มำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) 
5. มำตรฐำนแผนกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนกังบประมำณ 
6. รำยงำนงบประมำณแผ่นดนิ (หน่วยงำนอุดมศกึษำของรฐั) และเงนิรำยได ้
7. แผนยทุธศำสตร ์15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
8. นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรจดักำร และดำ้นกำรเงนิและงบประมำณ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตวับ่งช้ี  จ ำนวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 

1. มศว  8.1.1  กำรบรหิำรกำรเงนิและงบประมำณ 
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ตวับ่งช้ี มศว 8.1.1  กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ  

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมำณ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

หน่วยงำนจะต้องมรีะบบในกำรจดัหำและจดัสรรงบประมำณอย่ำงมปีระสทิธิภำพ ที่สำมำรถ
ผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ มกีำรวเิครำะห์รำยได้  ค่ำใช้จ่ำยของกำร
ด ำเนินงำน ทัง้จำกงบประมำณแผ่นดนิและเงนิรำยได้อื่นๆ ที่หน่วยงำนได้รบั มกีำรจดัสรรงบประมำณ
และกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงเป็นระบบครบทุกพนัธกจิ มรีะบบกำรตรวจสอบกำรใชเ้งนิอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ รำยงำนทำงกำรเงนิต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกพนัธกิจ โครงกำร กิจกรรม 
เพื่อใหส้ำมำรถวเิครำะหส์ถำนะทำงกำรเงนิและควำมมัน่คงของสถำบนัได้ 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มงีบประมำณประจ ำปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิำรในแต่ละพนัธกจิและกำรพฒันำหน่วยงำนและ
บุคลำกร 

2. มกีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งเป็นระบบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน
อยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

3. มกีำรน ำขอ้มลูทำงกำรเงนิไปใชใ้นกำรวเิครำะหค์่ำใชจ้่ำย และวเิครำะหส์ถำนะทำงกำรเงนิ และ
ควำมมัน่คงของหน่วยงำนอยำ่งต่อเนื่อง 

4. มหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำทีต่รวจตดิตำมกำรใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ
และกฎเกณฑท์ีห่น่วยงำนและมหำวทิยำลยัก ำหนด 

5. ผูบ้รหิำรระดบัสงูของหน่วยงำนมกีำรตดิตำมผลกำรใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำขอ้มลู
จำกรำยงำนทำงกำรเงนิไปใชใ้นกำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจ 

เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

5 ขอ้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ส ำนักคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มรีะบบในกำรจดัหำและจดัสรรงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนัก
คอมพวิเตอร ์และมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยจดัท ำค ำของตัง้งบประมำณทัง้งบประมำณแผ่นดนิ
และงบประมำณเงนิรำยได้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักคอมพวิเตอร์และสอดคล้องกับแผน
ยทุธศำสตรข์องมหำวทิยำลยั โดยมแีหล่งในกำรจดัหำงบประมำณจำกแหล่งต่ำงๆ  ดงันี้ 

แหล่งทีม่ำของเงนิ จ ำแนกเป็น 4 แหล่ง  ดงันี้ 
1) งบประมำณรำยจ่ำย (งบแผ่นดนิ) 
2) งบประมำณเงนิรำยได ้
3) กองทุนพฒันำมหำวทิยำลยั 
4) งบพฒันำหน่วยงำนและมหำวทิยำลยั 

แหล่งใชไ้ปของเงนิ จ ำแนกเป็น 3 ประเภท  ดงันี้ 
1) งบรำยจ่ำยประจ ำ หมำยถงึ เงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง และอื่นๆ ทีจ่ำ่ยควบกบั

เงนิเดอืน ค่ำจำ้ง ค่ำสำธำรณูปโภค และสวสัดกิำร 
2) งบด ำเนินงำน หมำยถงึ ค่ำตอบแทน ใชส้อย วสัดุ และส ำรองจ่ำย 
3) งบตำมกลยุทธ ์หมำยถงึ เงนิทีต่อ้งใชใ้นกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ ์เช่น กำรพฒันำ

ทรพัยำกรมนุษย ์กำรจดัหำครภุณัฑ ์ดำ้น IT กำรพฒันำดำ้น IT กำรพฒันำทำงกำยภำพ 
ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชเ้งนิตำมแผนปฏบิตัริำชกำรและแผนกำรใชจ้ำ่ยเงนิ 

นอกจำกด ำเนินกำรจดัค ำขอตัง้งบประมำณตำมแผนกลยทุธแ์ลว้นัน้  ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัท ำ
แผนกำรใชจ้่ำยเงนิเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพสงูสุด  และไดม้กีำรจดัท ำรำยงำน
กำรเงนิเสนอผูบ้รหิำรเพื่อกำรตดัสนิใจเป็นประจ ำทุกเดอืน  ทัง้เสนอรำยงำนเขำ้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอรเ์พื่อรบัทรำบและตรวจสอบกำรใชจ้ำ่ยเงนิของส ำนกัคอมพวิเตอร ์ใหเ้ป็นไป
อยำ่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้นอกจำกนี้ยงัมหีน่วยตรวจสอบภำยในเขำ้มำตรวจสอบตดิตำมกำรใชเ้งนิให้
เป็นไปตำมระเบยีบของทำงรำชกำรและกฎเกณฑท์ีห่น่วยงำนและมหำวทิยำลยัก ำหนด 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำนอำ้งองิ 
1 มงีบประมำณประจ ำปีที่

สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิำร
ในแต่ละพนัธกจิและกำร
พฒันำหน่วยงำนและ
บุคลำกร 
 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำร
จดัท ำค ำขอตัง้งบประมำณให้
สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
และแผนกลยุทธ ์
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์อกีทัง้ได้
จดัท ำแผนกำรใชจ้่ำยเงนิให้
เป็นตำมงบประมำณทีไ่ดร้บั
จดัสรร และตำมภำรกจิของ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
 

cc_56_8.1.1_1.1 แผนยุทธศำสตร ์
ส ำนกัคอมพวิเตอร(์พ.ศ. 2555-2559) 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/12159002013001
20.pdf 

cc_56_8.1.1_1.2 แผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เพื่อสนบัสนุนภำรกจิ
ของมหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ 2556 
(ตุลำคม 2556 - กนัยำยน 2556) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/12159002013000
66.pdf 

cc_56_8.1.1_1.3 แผนปฏบิตัริำชกำร
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เพื่อสนบัสนุนภำรกจิ
ของมหำวทิยำลยั ปีงบประมำณ 2557 
(ตุลำคม 2556 - กนัยำยน 2557) 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/12159002014000
06.pdf 

cc_56_8.1.1_1.4 ค ำขอตัง้งบประมำณ
ประจ ำปี พ.ศ. 2556 งบประมำณเงนิ
แผ่นดนิและงบประมำณเงนิรำยได ้
ดรูำยละเอยีด  
 http://fis.swu.ac.th/filesman/uplo

ad/2556/cc/cc_56_8.1.1_1.4_34
2a7159c83199ec479b2b8c37b5
4a7a.pdf 

cc_56_8.1.1_1.5 งบประมำณทีไ่ดร้บั
จดัสรร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำนอำ้งองิ 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
65.pdf 

cc_56_8.1.1_1.6 แผนกำรใชจ้ำ่ยเงนิ
งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
67.pdf 

cc_56_8.1.1_1.7 ตำรำงแสดงควำม
เชื่อมโยง แผนงำน เป้ำหมำยกำร
ใหบ้รกิำรกระทรวง เป้ำหมำยกำร
ใหบ้รกิำรหน่วยงำน ผลผลติ/โครงกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
74.pdf 

2 มกีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำร
เงนิอย่ำงเป็นระบบและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำนอย่ำงน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำร
จดัท ำรำยงำนกำรใชจ้่ำยเงนิ 
เสนอผูบ้รหิำรและ
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เป็น
ประจ ำทุกเดอืน 
 

cc_56_8.1.1_2.1 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ครัง้ที ่6/2556 , ครัง้ที ่7/2556, ครัง้ที ่
8/2556 และครัง้ที ่10/2556 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
69.pdf  

cc_56_8.1.1_2.2 รำยงำนสถำนะ
กำรเงนิเสนอผูบ้รหิำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
เป็นประจ ำทุกเดอืน  
ดรูำยละเอยีด   
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
68.pdf  
 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400069.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400069.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400069.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400068.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400068.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400068.pdf
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำนอำ้งองิ 
3 มกีำรน ำขอ้มลูทำงกำรเงนิไป

ใชใ้นกำรวเิครำะหค์่ำใชจ้่ำย 
และวเิครำะหส์ถำนะทำง
กำรเงนิ และควำมมัน่คงของ
หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำร
น ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงนิ 
เพื่อใหผู้บ้รหิำรน ำไป
วเิครำะหเ์พื่อพจิำรณำในกำร
ตดัสนิใจในกำรบรหิำรงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

cc_56_8.1.1_3.1 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ครัง้ที ่6/2556 , ครัง้ที ่7/2556, ครัง้ที ่
8/2556 และครัง้ที ่10/2556 
ดรูำยละเอยีด   
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
69.pdf 

cc_56_8.1.1_3.2 รำยงำนสถำนะ
กำรเงนิเสนอผูบ้รหิำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
เป็นประจ ำทุกเดอืน 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
68.pdf 

4 มหีน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
และภำยนอก ท ำหน้ำทีต่รวจ
ตดิตำมกำรใชเ้งนิใหเ้ป็นไป
ตำมระเบยีบและกฎเกณฑท์ี่
หน่วยงำนและมหำวทิยำลยั
ก ำหนด 
 

มหีน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ของมหำวทิยำลยั เขำ้มำ
ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำม
แผนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง เป็น
ประจ ำทุกไตรมำส 
 

cc_56_8.1.1_4.1 รำยงำนกำรตรวจสอบ
กำรปฏบิตัติำมแผนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
ไตรมำส 3 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด   
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
70.pdf  

cc_56_8.1.1_4.2 รำยงำนกำรตรวจสอบ
กำรปฏบิตัติำมแผนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
ไตรมำส 4  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
71.pdf  

cc_56_8.1.1_4.3 รำยงำนฐำนะเงนิทด
รองจ่ำยเบกิจำกกองคลงั ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 
 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400069.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400069.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400069.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400068.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400068.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400068.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400070.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400070.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400070.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400071.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400071.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400071.pdf
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำนอำ้งองิ 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
72.pdf 

cc_56_8.1.1_4.4 รำยงำนกำรรบั-จ่ำย
ใบเสรจ็รบัเงนิ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 
ดรูำยละเอยีด   
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
73.pdf  

5 ผูบ้รหิำรระดบัสงูของ
หน่วยงำนมกีำรตดิตำมผล
กำรใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตำม
เป้ำหมำย และน ำขอ้มลูจำก
รำยงำนทำงกำรเงนิไปใชใ้น
กำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจ 

ผูบ้รหิำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
มกีำรตดิตำมกำรใชจ้ำ่ยเงนิ 
เพื่อใชต้ดัสนิใจในกำร
บรหิำรงำน และน ำขอ้มลู
เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำนเพื่อใช้
ประกอบตดัสนิใจ เป็นประจ ำ 
ทุกเดอืน 
 

cc_56_8.1.1_5.1 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ครัง้ที ่6/2556 , ครัง้ที ่7/2556, ครัง้ที ่
8/2556 และครัง้ที ่10/2556 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
69.pdf 

cc_56_8.1.1_5.2 รำยงำนสถำนะ
กำรเงนิเสนอผูบ้รหิำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
เป็นประจ ำทุกเดอืน 
ดรูำยละเอยีด   
 http://edocument.swu.ac.th/gen

eral/5900/pdf/11959002014000
68.pdf   
 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนกำรประเมนิ

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5 คะแนน  
 

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400072.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400072.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400072.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400073.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400073.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400073.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400069.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400069.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400069.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400068.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400068.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201400068.pdf
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ 

หลกักำร 

ระบบและกลไกในกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในเป็นปจัจยัส ำคญัทีแ่สดงถงึศกัยภำพกำร
พฒันำคุณภำพของสถำบนัอุดมศกึษำ โดยต้องครอบคลุมทัง้ปจัจยัน ำเขำ้ กระบวนกำร ผลผลติ ผลลพัธ ์
และผลกระทบที่เกดิขึน้ หน่วยงำนจะต้องพฒันำระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน
อย่ำงต่อเนื่อง และมกีระบวนกำรจดักำรควำมรู ้เพื่อใหเ้กดินวตักรรมดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยในทีเ่ป็นลกัษณะเฉพำะของหน่วยงำน 

มำตรฐำนและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ส ำนกังำน
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรบรหิำรกำรศกึษำ 

2. กรอบแผนอุดมศกึษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศกึษำ 

3. กฎกระทรวงว่ำดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. 2553 
4. มำตรฐำนกำรศกึษำของชำต ิพ.ศ. 2547 ส ำนกังำนเลขำธกิำรสภำกำรศกึษำ 
5. มำตรฐำนกำรอุดมศกึษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
6. มำตรฐำนสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
8. เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษำ พ.ศ. 2548 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
9. มำตรฐำนกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกระดบัอุดมศกึษำรอบสำม พ.ศ. 2553 ส ำนกังำนรบัรอง

มำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) 
10. ปรชัญำ และปณธิำนของมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และของหน่วยงำน 
11. แผนยทุธศำสตร ์15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตวับ่งช้ี  จ ำนวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 

มศว 9.1.1  กำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน
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ตวับ่งช้ี มศว 9.1.1  กำรด ำเนินงำนประกนัคณุภำพกำรศึกษำภำยใน  
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนกำร 
กำรคิดรอบปี : ปีกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี :  

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ซึง่สถำบนัตอ้งสรำ้ง
ระบบและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิและพฒันำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำย เป้ำประสงค์ และระดบัคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนต้นสงักดัและมหำวทิยำลยั 
ตลอดจนหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีำรวดัผลส ำเรจ็ของกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน รวมทัง้กำร
รำยงำนผลกำรประกนัคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มกีำรประเมนิและ
ปรบัปรงุอยำ่งต่อเนื่อง และมนีวตักรรมทีเ่ป็นแบบอยำ่งทีด่ ี

ส ำหรบัหน่วยงำนถือว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บรหิำรกำรศกึษำทีต่อ้งด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่องตำมระบบและกลไกของมหำวทิยำลยั และของหน่วยงำน
ทีม่กีำรก ำหนดขึน้ ซึง่ประกอบด้วยกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิและพฒันำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมกีำรสรำ้งจติส ำนึกใหเ้หน็ว่ำเป็นควำมรบัผดิชอบร่วมกนัของทุกคนในกำรพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ 
ทัง้นี้ เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สำธำรณชนใหม้ัน่ใจไดว้่ำหน่วยงำนและมหำวทิยำลยัสำมำรถสรำ้งผลผลติ
ทำงกำรศกึษำทีม่คีุณภำพ 

เกณฑม์ำตรฐำน : ข้อ 

1. มรีะบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในทีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและ
พฒันำกำรของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบทีก่ ำหนด 

2. มกีำรก ำหนดนโยบำยและใหค้วำมส ำคญัเรือ่งกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและผูบ้รหิำรสงูสุดของหน่วยงำน 

3. มกีำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในทีค่รบถว้น ประกอบดว้ย  
1) กำรควบคุม ตดิตำมกำรด ำเนินงำน และประเมนิคุณภำพ 2) กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีทีเ่ป็น
รำยงำนประเมนิคุณภำพเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและมหำวทิยำลยัตำม
ก ำหนดเวลำ และรำยงำนขอ้มลูครบถว้นตำมทีก่ ำหนดในระบบ CHE QA online และ 3) กำรน ำ
ผลกำรประเมนิคุณภำพไปท ำแผนกำรพฒันำคุณภำพกำรศกึษำของหน่วยงำน 

4. มกีำรน ำผลกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในมำปรบัปรงุกำรท ำงำน และส่งผลใหม้กีำรพฒันำ
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี้ 

5. มสีำรสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในครบทุกองคป์ระกอบ
คุณภำพ 

6. มสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีในกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ โดยเฉพำะผูใ้ชบ้รกิำรตำมพนัธกจิ
ของหน่วยงำน 

7. มเีครอืขำ่ยกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำระหว่ำงหน่วยงำน และ 
มกีจิกรรมรว่มกนั 
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เกณฑก์ำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

2 หรอื 3 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

4 หรอื 5 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

6 ขอ้ 
มกีำรด ำเนินกำร 

7 ขอ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตวับ่งช้ี : 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำม 
มำตรฐำนที่มหำวทิยำลยัก ำหนด โดยอ้ำงองิจำกคู่มอืประกนัคุณภำพกำรศกึษำ ปีกำรศกึษำ 2554 และ 
ส ำนักคอมพวิเตอร์ได้มกีำรวดัผลส ำเรจ็ของกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน และรำยงำนผลกำร
ประกนัคุณภำพต่อฝ่ำยประกันคุณภำพของมหำวิทยำลยั และได้น ำรำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำทีผ่่ำนมำเผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์ส ำนกัคอมพวิเตอร ์เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรปรบัปรงุและใชใ้นกำร
ประเมนิในปีต่อไป ซึ่งกำรประกนัคุณภำพนัน้ถอืเป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยต่ำงๆภำยใน
ส ำนักคอมพวิเตอร ์และคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรด ำเนินกำรตำมองคป์ระกอบและตวับ่งชี้ และไดม้กีำร
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกบักำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคนเพื่อให้บุคลำกรได้เข้ำใจถึงกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ เพื่อใหส้ ำนักคอมพิวเตอรส์ำมำรถสนับสนุนกำรกำรเรยีนกำรสอน ไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพต่อไป 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
1 มรีะบบและกลไกกำรประกนั

คุณภำพกำรศกึษำภำยในที่
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบั
พนัธกจิและพฒันำกำรของ
หน่วยงำน และด ำเนินกำรตำม
ระบบทีก่ ำหนด 

ส ำนกัคอมพวิเตอรม์กีำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพและ
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
ด ำเนินกำรตำมองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี ้ซึง่มกีำรก ำหนด
ผูร้บัผดิชอบและประสำนงำนดำ้น
กำรประกนัคุณภำพโดยในแต่ละ
ตวับ่งชีม้ผีูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
ผูร้บัผดิชอบหลกั และผูต้ดิตำม
ขอ้มลู มแีผนกำรด ำเนินงำนและ
ตดิตำมกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ 2556 ตำมทีฝ่ำ่ยประกนั
คุณภำพกำรศกึษำก ำหนด และได้
มกีำรเกบ็รวบรวมรำยงำนกำร
ประเมนิตนเองไวใ้นเวบ็ไซต ์

cc_56_9.1.1_1.1 คณะกรรมกำร
บรหิำรคุณภำพ ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ 
cc_56_9.1.1_1.1.1  ค ำสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
คุณภำพ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ที ่
054/2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail.asp?count
=34&doc_id=14611&doc
_type_cd=16&BOX_SER
IES=8867&SERIES=1 

cc_56_9.1.1_1.1.2  ค ำสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=34&doc_id=14611&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8867&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=34&doc_id=14611&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8867&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=34&doc_id=14611&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8867&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=34&doc_id=14611&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8867&SERIES=1
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=34&doc_id=14611&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=8867&SERIES=1
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ส ำนกัคอมพวิเตอรใ์นสว่นของงำน
ประกนัคุณภำพ  

คุณภำพ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ที ่
034/2557 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail.asp?doc_id
=15736&doc_type_cd=1
6&BOX_SERIES=3810&
SERIES=1 

cc_56_9.1.1_1.2 คณะกรรมกำร
สง่เสรมิกำรด ำเนินงำนตำม
องคป์ระกอบและตวับ่งชี ้ส ำนกั
คอมพวิเตอรป์ระจ ำปีกำรศกึษำ 
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail.asp?count
=85&doc_id=13884&doc
_type_cd=16&BOX_SER
IES=14560&SERIES=1 

cc_56_9.1.1_1.3 แผนกำร
ด ำเนินงำนและตดิตำมกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1595 

cc_56_9.1.1_1.4  เวบ็ไซต์
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ในสว่นของ
งำนประกนัคุณภำพ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?tabid=3893 
cc_56_9.1.1_1.5 แผนพฒันำ
คุณภำพตวับง่ชีปี้กำรศกึษำ  
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
2555 เพื่อบรรลุเป้ำหมำย 
ปีกำรศกึษำ 2556 
cc_56_9.1.1_1.5.1  แผนพฒันำ
คุณภำพตวับง่ชีปี้กำรศกึษำ 
2555 เพื่อบรรลุเป้ำหมำยปี
กำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1633 

cc_56_9.1.1_1.5.2  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่1/2557  
วำระที ่1.3.1.2  กำรเตรยีมกำร
ด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/uploads/emt11_255701
_27478.pdf 

cc_56_9.1.1_1.6 กำรวเิครำะห์
ผลกำรประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในเพื่อสรำ้งควำม
แขง็แกร่งตวับ่งชีใ้นปีกำรศกึษำ 
2556 (รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่5/2556  
วนัที ่29 พฤษภำคม 2556 วำระ
ที ่4.5 ผลกำรประเมนิกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555 ส ำนกัคอมพวิเตอร)์ 
cc_56_9.1.1_1.6.1  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่5/2556 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
วนัที ่29 พฤษภำคม 2556 วำระที่
4.5 ผลกำรประเมนิกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555 ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/uploads/emt_00_25649.
pdf 

cc_56_9.1.1_1.6.2  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1633 

2 มกีำรก ำหนดนโยบำยและให้
ควำมส ำคญัเรื่องกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรบรหิำร
หน่วยงำนและผูบ้รหิำรสงูสดุ
ของหน่วยงำน 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดใ้ห้
ควำมส ำคญักบักำรประกนั
คุณภำพโดยแต่งตัง้คณะ
กรรมกำรบรหิำรคุณภำพ และ 
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
ด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี ้ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 โดยมี
ผูบ้รหิำรหน่วยงำนทัง้หมดเป็น
คณะกรรมกำรเพื่อก ำกบัดแูลและ
ตรวจสอบงำนทำงดำ้นประกนั
คุณภำพ และไดม้กีำรจดัท ำคูม่อื
กำรปฏบิตังิำน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
อำ้งองิในกำรศกึษำเพิม่เตมิส ำหรบั
บุคคลำกรใหม่ จะไดศ้กึษำไดอ้ยำ่ง
รวดเรว็และเขำ้ใจระบบกำรใชง้ำน
ไดอ้ย่ำงง่ำยขึน้ 
 

cc_56_9.1.1_2.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
cc_56_9.1.1_2.1.1 ค ำสัง่ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ที ่054/2556 เรื่อง
แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
คุณภำพ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์  
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail.asp?count
=34&doc_id=14611&doc
_type_cd=16&BOX_SER
IES=8867&SERIES=1 

cc_56_9.1.1_2.1.2 ค ำสัง่ส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ที ่034/2557  
เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
คุณภำพ ส ำนกัคอมพวิเตอร ์  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1633
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1633
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1633
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1633
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail.asp?doc_id
=15736&doc_type_cd=1
6&BOX_SERIES=3810&
SERIES=1 

cc_56_9.1.1_2.2 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
ด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี ้ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail.asp?count
=85&doc_id=13884&doc
_type_cd=16&BOX_SER
IES=14560&SERIES=1 

cc_56_9.1.1_2.3  กำรรำยงำน
ผลกำรตรวจประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในปีกำรศกึษำ 
2555 และแนวทำงในกำรพฒันำ
ปี 2556 
cc_56_9.1.1_2.3.1  รำยงำนผล
กำรตรวจประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในปีกำรศกึษำ 
2555 และแนวทำงในกำรพฒันำ
ปี 2556 (รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่5/2556 
วำระที ่4.5 ผลกำรประเมนิกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2555  
ส ำนกัคอมพวิเตอร)์ 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/uploads/emt9_255605_
24528.pdf 

cc_56_9.1.1_2.3.2  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1633 

cc_56_9.1.1_2.4 รำยงำนกำร
ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั 
ครัง้ที ่4/2557 เรื่อง กำรตดิตำม
ผลกำรด ำเนินกำรประกนั
คุณภำพ รอบ 6 เดอืน  ในวำระที ่
4.3 รำยงำนผลกำรตดิตำมกำร
ด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ ปีกำรศกึษำ 
2556 รอบ 6 เดอืน  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
cc_56_9.1.1_2.4.1 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกั ครัง้ที ่4/2557 เรื่อง กำร
ตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรประกนั
คุณภำพ รอบ 6 เดอืน   
ดรูำยละเอยีด  
 http://emeeting.swu.ac.th

/uploads/emt9_255704_
29486.pdf 

cc_56_9.1.1_2.4.2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ทีเ่กีย่วขอ้ง



197 

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

 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
กบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556   
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1633 

cc_56_9.1.1_2.5  รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรและ
ตดิตำมงำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ครัง้ที ่4/2557 วำระที ่ 4 เรื่อง
พจิำรณำ 4.1.1 แผนกำร
ด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2556 รอบ 12 เดอืน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1633 

cc_56_9.1.1_2.6  แนวปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้งกบังำนบุคคล (รำยงำน
กำรประชุมบุคลำกรส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่4/2557 วนัที ่
2 พฤษภำคม 2557 วำระที ่4.1 
ทบทวนแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
กบังำนบุคคล) 
cc_56_9.1.1_2.6.1  แนว
ปฏบิตักิำรลงเวลำปฏบิตัริำชกำร
ของบุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/uploads/emt13_255704
_29750.pdf 

cc_56_9.1.1_2.6.2  แนวปฏบิตัิ
ในเรื่องกำรลำ   
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/uploads/emt13_255704
_29751.pdf 

cc_56_9.1.1_2.6.3 แนวปฏบิตัิ
ในกำรปฏบิตังิำนล่วงเวลำ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/uploads/emt13_255704
_29752.pdf 

cc_56_9.1.1_2.6.4 แนว
ปฏบิตักิำรแต่งกำยของบุคลำกร
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th

/uploads/emt13_255704
_29753.pdf 

 cc_56_9.1.1_2.6.5  รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1633 

cc_56_9.1.1_2.7  กำรตดิตัง้
ระบบ SUPREME 2004 บน
ระบบปฏบิตักิำร Windows 7 
และ Windows 8) 
cc_56_9.1.1_2.7.1  คู่มอืกำร
ตดิตัง้ Supreme2004 บน 
Windows รุ่นใหม ่
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/hand
le/123456789/1976 

cc_56_9.1.1_2.7.2  รำยงำน
กำรประชุมบุคลำกร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่4/2557 
วนัที ่2 พฤษภำคม 2557 
วำระที ่1.6.2  กำรตดิตัง้ระบบ 
SUPREME 2004  
บนระบบปฏบิตักิำร Windows 7 
และ Windows 8 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as
p?doc_id=1633 

3 มกีำรด ำเนินงำนดำ้นกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยในทีค่รบถว้น 
ประกอบดว้ย 1) กำรควบคมุ
ตดิตำมกำรด ำเนินงำนและ
ประเมนิคุณภำพ 2) กำร 
จดัท ำรำยงำนประจ ำปีทีเ่ป็น
รำยงำนประเมนิคุณภำพเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำนและมหำวทิยำลยั
ตำมก ำหนดเวลำ และรำยงำน
ขอ้มลูครบถว้นตำมทีก่ ำหนดใน
ระบบ CHE QA online และ 3) 
กำรน ำผลกำรประเมนิคุณภำพ
ไปท ำแผนกำรพฒันำคุณภำพ
กำรศกึษำของหน่วยงำน 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดก้ ำหนด
แผนกำรด ำเนินงำนและตดิตำม
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 2556  
และไดม้กีำรประชุมเพื่อตดิตำม
และด ำเนินงำน และประเมนิ
คุณภำพ ตลอดจนไดม้กีำรจดัท ำ
รำยงำนประจ ำปี เสนอต่อผูบ้รหิำร 
และไดม้กีำรกรอกขอ้มลูผลกำร
ด ำเนินกำรทำงดำ้นประกนั
คุณภำพตำมทีก่ ำหนดในระบบ 
CHE QA online ไดอ้ย่ำงครบถว้น 

cc_56_9.1.1_3.1 กำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรและตดิตำม
งำนส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
4/2557 วำระที ่ 4 เรื่องพจิำรณำ 
4.1.1 แผนกำรด ำเนินงำนประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 รอบ 12 เดอืน 
cc_56_9.1.1_3.1.1 แผนกำร
ด ำเนินงำนและตดิตำมกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1595 

cc_56_9.1.1_3.1.2 รำยงำน
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ ประจ ำปี
กำรศกึษำ2556  
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1633 

cc_56_9.1.1_3.2 รำยงำนผล
กำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนดำ้น
กำรประกนัคุณภำพ (รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกั ครัง้ที ่4/2557  เรื่องกำร
ตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรประกนั
คุณภำพ รอบ 6 เดอืน  ในวำระที ่
4.3 รำยงำนผลกำรตดิตำมกำร
ด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ ปีกำรศกึษำ 
2556 รอบ 6 เดอืน  
ส ำนกัคอมพวิเตอร)์ 
cc_56_9.1.1_3.2.1 รำยงำนผล
กำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนดำ้น
กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 รอบ 6 
เดอืน  
ดรูำยละเอยีด  
 http://emeeting.swu.ac.th/

uploads/emt9_255704_2
9486.pdf 

cc_56_9.1.1_3.2.2 รำยงำน
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำประจ ำปี
กำรศกึษำ2556 
ดรูำยละเอยีด  
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1633 

cc_56_9.1.1_3.3 รำยงำน
ประจ ำปี 2556 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1583 

4 มกีำรน ำผลกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในมำปรบัปรุง
กำรท ำงำน และสง่ผลใหม้กีำร
พฒันำผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธท์ุกตวั
บ่งชี ้

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำร
มอบหมำยผูร้บัผดิชอบในแต่ละตวั
บ่งชี ้และไดใ้หผู้ร้บัผดิชอบ
ด ำเนินงำนในสว่นทีร่บัผดิชอบน ำ
ผลจำกกำรประเมนิในปี 2555 มำ
วเิครำะหเ์พื่อพฒันำตวับ่งชีใ้หด้ขี ึน้
หรอืสรำ้งควำมแขง็แกร่งตวับง่ชีใ้น
ปีกำรศกึษำ 2556 ใหด้ขีึน้ 

cc_56_9.1.1_4.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
ด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี ้ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?count=
85&doc_id=13884&doc_t
ype_cd=16&BOX_SERIE
S=14560&SERIES=1  

cc_56_9.1.1_4.2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่
5/2556 เกีย่วกบักำรรำยงำนผล
กำรตรวจประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำภำยใน ปีกำรศกึษำ 
2555 และแนวทำงในกำรพฒันำ
ปี 2556 วำระที ่4.5 ผลกำร
ประเมนิกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2555 ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
cc_56_9.1.1_4.2.1 รำยงำนผลกำร
ตรวจประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ
ภำยใน ปีกำรศกึษำ 2555    
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/

uploads/emt9_255605_2
4528.pdf 

cc_56_9.1.1_4.2.2  รำยงำน
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกนั
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
คุณภำพกำรศกึษำประจ ำปี
กำรศกึษำ2556 
ดรูำยละเอยีด    
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1633 

cc_56_9.1.1_4.3  กำรวเิครำะห์
ผลกำรประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในเพื่อสรำ้งควำม
แขง็แกร่งตวับ่งชีใ้นปีกำรศกึษำ 
2556(รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่5/2556 วนัที ่
29 พฤษภำคม 2556 วำระที ่4.5 
ผลกำรประเมนิกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2555  
ส ำนกัคอมพวิเตอร)์ 
cc_56_9.1.1_4.3.1 กำร
วเิครำะหผ์ลกำรประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในเพื่อสรำ้งควำม
แขง็แกร่งตวับ่งชีใ้นปีกำรศกึษำ 
2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://emeeting.swu.ac.th/u

ploads/emt_00_25649.pdf 
cc_56_9.1.1_4.3.2  รำยงำน
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำประจ ำปี
กำรศกึษำ2556  
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1633 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1633
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1633
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1633
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
5 มสีำรสนเทศทีใ่หข้อ้มลู

สนบัสนุนกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยในครบทุก
องคป์ระกอบคุณภำพ 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัท ำ
เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำอยูภ่ำยใน
เวบ็ไซตส์ ำนกัคอมพวิเตอร ์โดยท ำ
กำรเกบ็ขอ้มลูยอ้นหลงัไม่น้อยกว่ำ 
3 ปี เพื่อใหส้ำมำรถวเิครำะหแ์ละ
ตรวจสอบถงึผลกำรด ำเนินงำนและ
พฒันำกำรทีเ่กดิขึน้ได ้

cc_56_9.1.1_5.1 มกีำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนประกนั
คุณภำพผ่ำนเวบ็ไซตส์ ำนกั
คอมพวิเตอร ์ในสว่นของงำน
ประกนัคุณภำพ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://cc.swu.ac.th/Defaul

t.aspx?tabid=3893 

6 มสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีในกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ โดยเฉพำะ
ผูใ้ชบ้รกิำรตำมพนัธกจิของ
หน่วยงำน 

ในสว่นของกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ หน่วยงำนไดม้กีำร
จดัตัง้คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
ด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี ้ โดยมตีวัแทนแต่ละฝำ่ย
เขำ้มำมสีว่นร่วมในกำรเป็น
คณะกรรมกำรโดยมกีำรแบง่เป็นผู้
ก ำกบัตวับง่ชี ้ผูร้บัผดิชอบหลกั 
และผูต้ดิตำมขอ้มลู 
และไดม้กีำรออกแบบส ำรวจควำม
พงึพอใจทีม่ต่ีอระบบสำรสนเทศ 
และแบบส ำรวจ โดยทัง้ 2 แบบ
ส ำรวจนี้จะไดท้ ำกำรส ำรวจโดยให้
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี คอืบุคลำกร
และนิสติ ไดใ้หข้อ้มลูป้อนกลบัเพื่อ
น ำไปปรบัปรุงและพฒันำต่อไป 

cc_56_9.1.1_6.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
ด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี ้ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?count=
85&doc_id=13884&doc_t
ype_cd=16&BOX_SERIE
S=14560&SERIES=1  

cc_56_9.1.1_6.2 มแีบบส ำรวจ
ควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอระบบ
สำรสนเทศ มหำวทิยำลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://esurvey.swu.ac.th/ph

pframework/swu/qnr/mast
er/qqnrqnr002.php?qnr_cd
=QNR59005618&web_sys
tem_id=1 

cc_56_9.1.1_6.3 รำยงำนผล
กำรประเมนิควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศต่อระบบ
สำรสนเทศ  

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


204 

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

 

ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด 
 http://esurvey.swu.ac.th/p

hpframework/swu/qnr/rep
ort/rptqnr001.php?qnr_cd
=QNR59005618&web_sy
stem_id=1 

cc_56_9.1.1_6.4 แบบส ำรวจ
ควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ี
ต่อกำรใชบ้รกิำร ส ำนกัคอมพวิเตอร ์
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด  
 http://esurvey.swu.ac.th/ph

pframework/swu/qnr/mast
er/qqnrqnr002.php?qnr_cd
=QNR59005621&web_sys
tem_id=1 

cc_56_9.1.1_6.5 รำยงำนกำร
ประเมนิควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ต่ีอกำรใชบ้รกิำร 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2556 
ดรูำยละเอยีด  
 http://esurvey.swu.ac.th/p

hpframework/swu/qnr/rep
ort/rptqnr001.php?qnr_cd
=QNR59005621&web_sy
stem_id=1  

7 มเีครอืขำ่ยกำรแลกเปลีย่น
เรยีนรูด้ำ้นกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำระหว่ำงหน่วยงำน 
และมกีจิกรรมร่วมกนั 

ส ำนกัคอมพวิเตอรไ์ดม้กีำรสง่
บุคลำกรเขำ้ไปเป็น 
คณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพ และ
คณะกรรมกำรเครอืขำ่ย
ผูป้ฏบิตังิำนประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ ของมหำวทิยำลยั อกี

cc_56_9.1.1_7.1 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพ
ของมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ขอ้ เกณฑก์ำรประเมนิ ผลกำรด ำเนินงำน หลกัฐำน 
ทัง้ยงัสง่เสรมิใหบุ้คลำกรเขำ้ร่วม
กจิกรรมงำนดำ้นประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ ทีจ่ดัโดย ฝำ่ยประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ ส ำนกังำนอธิ
กรบด ี เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ขอ้มลูเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินงำน
ดำ้นประกนัคุณภำพของหน่วยงำน
ใหด้ขีึน้ 

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

/upload/2556/OOP/2192c
d1d607a979c8849ad5f3d
7a7d10.pdf 

cc_56_9.1.1_7.2 ค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรเครอืขำ่ยผูป้ฏบิตังิำน
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?doc_id
=13341&doc_type_cd=16
&BOX_SERIES=14020&
SERIES=1 

cc_56_9.1.1_7.3 ประมวลภำพ
กจิกรรมบุคลำกรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
กำรเขำ้ร่วมกจิกรรมงำนดำ้น
ประกนัคุณภำพศกึษำทีจ่ดัโดย 
ฝำ่ยประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ดรูำยละเอยีด 
 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail_general.asp
?doc_id=1629 
 

กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนกำรประเมนิตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7  ขอ้ 7  ขอ้ 5  คะแนน  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1629
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1629
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1629
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ส่วนท่ี 3 : ส่วนสรปุ 

กำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำของส ำนักคอมพวิเตอร ์ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 จดัท ำตำม “คู่มอืกำร
ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มศว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  
17 ตวับ่งชี ้ ดงันี้ 

องคป์ระกอบที ่1  ปรชัญำ ปณธิำน วตัถุประสงค ์และแผนกำรด ำเนินกำร  1  ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่4  กำรวจิยั  1  ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่5  กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม  3  ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่6  กำรท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม  1  ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่7  กำรบรหิำรและกำรจดักำร  9  ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่8  กำรเงนิและงบประมำณ  1  ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่9  ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ  1  ตวับ่งชี ้

ส ำนักคอมพวิเตอร ์ไดด้ ำเนินกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำทัง้ 9 องคป์ระกอบ โดยประเมนิตวับ่งชี ้16 ตวับ่งชี้ 
ไม่ประเมนิ 1 ตวับ่งชี้คอืตวับ่งชี้ สมศ 13 กำรปฏบิตัิตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บรหิำร  โดยค่ำคะแนน
ประเมนิไดจ้ำกกำรประเมนิผลจำกคณะกรรมกำรทีส่ภำมหำวทิยำลยัแต่งตัง้  รวม 17 ตวับ่งชี ้

เกณฑก์ำรประเมิน 

- องิมำตรฐำน  คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
 
หมำยเลขขอ้มลูอำ้งองิ 

งำนประกนัคุณภำพกำรศกึษำ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เวบ็ไซต ์http://qa.swu.ac.th 
 
 

http://qa.swu.ac.th/
http://qa.swu.ac.th/
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ตำรำง 6  ผลกำรประเมนิตนเอง ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ปีกำรศกึษำ 2556 

องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ี 

เป้ำหมำย ผลกำรประเมินตนเอง 

จ ำนวนขอ้
เกณฑ์

มำตรฐำน 
คะแนน ผลกำร

ด ำเนินกำร 

คะแนน
กำร

ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

1 
ปรชัญำ ปณิธำน วตัถปุระสงค ์
และแผนกำรด ำเนินกำร 

   
5 

 

มศว 1.1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 8 5 8 5  
4 กำรวิจยั    5  

มศว 4.1.1 กำรพฒันำระบบและกลไก
สนบัสนุนกำรผลติงำนวจิยัและ
งำนสรำ้งสรรค ์

5 5 5 5  

5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม    5  
มศว 5.1.1 กำรบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม 4 4 1 1  
สกอ 5.2 กระบวนกำรบรกิำรทำงวชิำกำร

ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 
5 5 5 5  

สมศ 9 ผลกำรเรยีนรูแ้ละเสรมิสรำ้ง
ควำมเขม้แขง็ของชุมชนหรอื
องคก์รภำยนอก 

5 5 5 5  

6 กำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและ
วฒันธรรม 

   5  

มศว 6.1.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิ
ปละและวฒันธรรม 

5 5 5 5  

7 กำรบริหำรและกำรจดักำร    5  
สกอ 7.1 ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำร

ประจ ำหน่วยงำนและผูบ้รหิำรทกุ
ระดบัของหน่วยงำน 

7 5 7 5  

สมศ 13 กำรปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำที่
ของผูบ้รหิำรสถำบนั  5 

รอผลกำร
ประเมนิจำก
มหำวทิยำลยั 

  

มศว 7.2.1 กำรพฒันำหน่วยงำนสูส่ถำบนั
เรยีนรู ้

5 5 5 5  

สกอ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำร
และกำรตดัสนิใจ 5 5 5 5  
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องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ี 

เป้ำหมำย ผลกำรประเมินตนเอง 

จ ำนวนขอ้
เกณฑ์

มำตรฐำน 
คะแนน ผลกำร

ด ำเนินกำร 

คะแนน
กำร

ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

สกอ 7.4 ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง 5 5 5 5  
มศว 7.5.1 ระบบกำรพฒันำบคุลำกรสำย

สนบัสนุนวชิำกำร 
7 5 7 5  

มศว 7.6.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำกำร
ปฏบิตังิำนและกำรใหบ้รกิำร 

5 5 5 5  

มศว 7.6.2 รอ้ยละควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิำร 

รอ้ยละ 
86 

5 
รอ้ยละ 
92.30 

5  

มศว 7.7.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยดัพลงังำน 

7 5 7 5  

8 กำรเงินและงบประมำณ    5  
มศว 8.1.1 กำรบรหิำรกำรเงนิและ

งบประมำณ 
5 5 5 5  

9 ระบบและกลไกกำรประกนั
คณุภำพ 

   5  

มศว 9.1.1 กำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยใน 

7 5 7 5  
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ตำรำง 7  รำยงำนสรปุจดุแขง็/กำรสรำ้งเสรมิควำมแขง็แกรง่ และจดุอ่อน/สำเหตุ/ แนวกำรแกไ้ข 

มำตรฐำนของ 
องคป์ระกอบคุณภำพ จดุแขง็/กำรสรำ้งเสรมิควำมแขง็แกรง่ จดุอ่อน/สำเหตุ/แนว

ทำงแกไ้ข 

องคป์ระกอบท่ี 1 
ปรชัญำ ปณธิำน 
วตัถุประสงค ์และแผน
ด ำเนินกำร 

จดุแขง็ 
 มกีำรก ำหนดปรชัญำ ปณธิำน  

วตัถุประสงคแ์ละแผนกำรด ำเนินกำร
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 มกีำรด ำเนินกำรตำมแผนทีก่ ำหนด 
 มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัของ

นโยบำยดำ้นไอซที ีตัง้แต่ระดบั
มหำวทิยำลยั จนถงึระดบัหน่วยงำน 

จดุอ่อน 
 ไมม่ ี

 แนวทำงเสรมิจดุแขง็ 
 มหำวทิยำลยัใหค้วำมส ำคญัต่อ

แผนงำน/โครงกำรดำ้นไอซที ีและ
ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร ์ท ำใหก้ำร
ด ำเนินงำนดำ้นไอซทีมีคีวำมกำ้วหน้ำ 

 จดัประชุมตดิตำมเพื่อกำรปรบัเปลีย่น
แผนงำนใหส้อดคลอ้งกบัภำรกจิหลกั
ของมหำวทิยำลยั 

 ส่งเสรมิใหบุ้คลำกรมสี่วนรว่มในกำร
ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน 

แนวทำงแกไ้ข 
 ไมม่ ี

องค์ประกอบท่ี 4 
กำรวจิยั 

จดุแขง็ 
 มคีณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรวจิยั ส ำนกั

คอมพวิเตอร ์ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูล
งำนวจิยัของส ำนกัคอมพวิเตอร ์

 มงีบประมำณสนบัสนุนงำนวจิยัอยำ่ง
ต่อเนื่อง 

จดุทีค่วรพฒันำ 
 ควรส่งเสรมิ และพฒันำ

ใหบุ้คลำกรมคีวำมรู้
และทกัษะดำ้นกำรวจิยั
อยำ่งต่อเนื่อง 

 แนวทำงเสรมิจดุแขง็ 
 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลำกรมี

ควำมควำมรูด้้ำนกำรวจิยั 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ 
 จดัโครงกำรอบรม

ควำมรูท้ำงดำ้นกำรวจิยั
เพิม่ขึน้ 
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มำตรฐำนของ 
องคป์ระกอบคุณภำพ จดุแขง็/กำรสรำ้งเสรมิควำมแขง็แกรง่ จดุอ่อน/สำเหตุ/แนว

ทำงแกไ้ข 

องคป์ระกอบท่ี 5  
กำรบรกิำรวชิำกำรแก่
สงัคม 

จดุแขง็ 
 มคีณะกรรมกำร ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูล

กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคมของส ำนกั
คอมพวิเตอร ์

 มงีบประมำณสนบัสนุนงำนกำรบรกิำร
วชิำกำรแก่สงัคมต่อเนื่อง 

จดุทีค่วรพฒันำ 
 บุคลำกรขำด

ประสบกำรณ์ในกำรท ำ
วจิยัเพื่อบรูณำกำร กบั
กำรบรกิำรวชิำกำรแก่
สงัคม 

 แนวทำงเสรมิจดุแขง็ 
 บุคลำกรทุกฝ่ำยใหค้วำมรว่มมอืในกำร

มสี่วนรว่มกำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม 

แนวทำงแกไ้ข 
 จดัโครงกำรอบรม

ควำมรูท้ำงดำ้นกำรวจิยั
เพิม่ขึน้ 

องคป์ระกอบท่ี 6  
กำรท ำนุบ ำรงุศลิปะ
และวฒันธรรม 

จดุแขง็ 
 มกีำรจดัท ำกจิกรรมท ำนุบ ำรงุศลิปะ

และวฒันธรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
 บุคลำกรมสี่วนรว่มในกจิกรรม 

จดุอ่อน 
 ไมม่ ี

 แนวทำงเสรมิจดุแขง็ 
 จดักจิกรรมส่งเสรมิใหบุ้คลำกรไดม้ี

ควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรคใ์นกำรรว่มท ำนุ
บ ำรงุศลิปวฒันธรรมมำกขึน้ 

แนวทำงแกไ้ข 
 ไมม่ ี

องคป์ระกอบท่ี 7 
กำรบรหิำรและกำร
จดักำร 

จดุแขง็ 
 มคีณะกรรมกำรต่ำงๆ ก ำกบัดแูล

กจิกำร ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนเกดิ
ประสทิธภิำพ 

 เปิดโอกำสใหบุ้คลำกรมสี่วนรว่มใน
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ในกำรบรหิำร
จดักำร 

 บุคลำกรมศีกัยภำพและไดร้บักำร
ส่งเสรมิใหม้โีอกำสพฒันำควำมรูใ้นสำย
งำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 มรีะบบฐำนขอ้มลูเพื่อกำรบรหิำรอยำ่งมี
คุณภำพ 

 มบีุคลำกรทีม่สีมรรถนะดำ้นไอซที ีท ำ
ใหก้ำรด ำเนินงำนต่ำงๆ มรีะบบและมี
ควำมคล่องตวั 

จดุอ่อน 
 ไมม่ ี
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มำตรฐำนของ 
องคป์ระกอบคุณภำพ จดุแขง็/กำรสรำ้งเสรมิควำมแขง็แกรง่ จดุอ่อน/สำเหตุ/แนว

ทำงแกไ้ข 

 แนวทำงเสรมิจดุแขง็ 
 จดักำรประชุมเพื่อปรบัวธิกีำรและ

ขัน้ตอนกำรท ำงำน โดยเฉพำะกำร
ท ำงำนระหว่ำงฝ่ำยใหเ้กดิควำมสะดวก
คล่องตวั 

 ส่งเสรมิกำรลดระยะเวลำและขัน้ตอน
กำรปฏบิตังิำนใหส้ะดวกส ำหรบั
ผูร้บับรกิำร 

 จดัใหบุ้คลำกรทีม่คีวำมสำมำรถดำ้น
ไอซทีสีำมำรถประยกุตไ์อซทีใีหม่ๆ   
เขำ้สู่กำรปฏบิตังิำน 

แนวทำงแกไ้ข 
 ไมม่ ี

องคป์ระกอบท่ี 8 
กำรเงนิและ
งบประมำณ 

จดุแขง็ 
 มแีผนในกำรบรหิำรกำรจดักำรเงนิและ

งบประมำณทีช่ดัเจน 
 มกีำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณทัง้ใน

ระดบัหน่วยงำน และ ระดบั
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์

 มกีำรจดัสรรงบประมำณเงนิรำยไดจ้ำก
ค่ำลงทะเบยีนเรยีนทีช่ดัเจน ตลอดจน
กำรไดร้บักำรสนับสนุนงบประมำณ
เพิม่เตมิตำมแผนงำน/โครงกำรทีต่อ้ง
จดัท ำเพิม่เตมิระหว่ำงปี 

จดุอ่อน 
 มปีจัจยัภำยนอกท ำให้

กำรบรหิำรจดักำร
เบกิจำ่ยงบประมำณ
ไมเ่ป็นไปตำมแผน  

 

 แนวทำงเสรมิจดุแขง็ 
 จดัใหผู้บ้รหิำรทีก่ ำกบัดแูลงำนดำ้นกำร

คลงัตดิตำมกำรใชง้บประมำณ และ 
ปญัหำกำรเบกิจำ่ยอยำ่งใกลช้ดิ 

 มกีำรประชุมกำรตดิตำมกำรใช้
งบประมำณ และ ปญัหำกำรเบกิจำ่ย
งบประมำณในกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
คอมพวิเตอร ์

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ 
ศกึษำและทบทวนปจัจยัที่
ส่งผลต่อกำรเบกิจำ่ย
งบประมำณเพื่อปรบัแนว
ปฏบิตัทิีเ่หมำะสม 
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มำตรฐำนของ 
องคป์ระกอบคุณภำพ จดุแขง็/กำรสรำ้งเสรมิควำมแขง็แกรง่ จดุอ่อน/สำเหตุ/แนว

ทำงแกไ้ข 

 เรง่ประสำนและท ำควำมเขำ้ใจเรือ่ง
ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งใหม ่ๆ ใน
กำรท ำงำน 

 จดักำรเผยแพรร่ะเบยีบปฏบิตัทิำงดำ้น
กำรคลงัและพสัดุใหก้บับุคลำกร 

องคป์ระกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกกำร
ประกนัคุณภำพ 

จดุแขง็ 
 มรีะบบกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยในทีช่ดัเจน 
 มคีณะกรรมกำรรบัผดิชอบตำมหน้ำทีท่ี่

ไดร้บัมอบหมำยอย่ำงชดัเจน 
 บุคลำกรทุกคนมสี่วนรว่มในกระบวนกำร

ประกนัคุณภำพ 

จดุอ่อน 
 ไมม่ ี

 แนวทำงเสรมิจดุแขง็ 
 จดัใหม้กีำรใหค้วำมรูด้ำ้นกำรประกนั

คุณภำพกำรศกึษำเป็นประจ ำ 
 จดักำรสนบัสนุนและส่งเสรมิใหบุ้คลำกร

มคีวำมรบัผดิชอบในงำนประกนัคุณภำพ
เพื่อเพิม่พนูควำมรูแ้ละประสบกำรณ์
ดำ้นประกนัคุณภำพ 

 น ำผลกำรตรวจสอบคุณภำพทีไ่ดม้ำใช้
ในกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของส ำนกั
คอมพวิเตอรใ์หเ้กดิประโยชน์อยำ่ง
จรงิจงั 

 พฒันำระบบไอซทีเีพื่อสนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำใหส้มบรูณ์มำกยิง่ขึน้ 

แนวทำงแกไ้ข 
 ไมม่ ี
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ภำคผนวก 1  
คณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ ส ำนักคอมพิวเตอร ์

1. ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอรรณพ  โพธสิุข รองประธำนกรรมกำร 
3. ผูช้่วยศำสตรำจำรยว์ชัรชยั  วริยิะสุทธวิงศ์ กรรมกำร 
4. นำยสมบุญ  อุดมพรยิง่ กรรมกำร 
5. อำจำรยส์ุธดิำ  อรรถนำนนัทน์ กรรมกำร 
6. นำงสำววลิำวลัย ์ บวัข ำ กรรมกำร 
7. นำยมหทัธวฒัน์  รกัษำเกยีรตศิกัดิ ์ กรรมกำร 
8. นำยดเิรก  อึง้ตระกูล กรรมกำร 
9. นำงสำวพรทพิย ์ พงษ์สวสัดิ ์ กรรมกำร 
10. นำยนคร  บรพินธม์งคล กรรมกำร 
11. นำยสนัต ิ สุขยำนนัท์ กรรมกำร 
12. นำงพชัรนิทร ์ สนธวินิช กรรมกำร 
13. นำยไพโรจน์  ผำสุวรรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำงสำววนัทนำ  ผ่องภกัต ์ กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
15. นำงสำวบุศรำรกัษ์  ศรอีนิทร ์ กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
 
โดยใหป้ฏบิตัหิน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

1. วำงนโยบำยและแผนกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำของส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
2. พฒันำคุณภำพกำรบรหิำรจดักำรของส ำนกัคอมพวิเตอร ์ตำมนโยบำยคณะกรรมกำร

บรหิำรส ำนกัคอมพวิเตอร ์
3. ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน วเิครำะหแ์ละประมวลผลกำรประกนัคุณภำพ 
4. ใหค้ ำปรกึษำและเสนอควำมเหน็แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิ

ตนเอง ประจ ำปีกำรศกึษำ 
5. จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏบิตัริำชกำรตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปี

งบประมำณ และกำรบรหิำรกำรควบคุมภำยในเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์

6. ตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรและวเิครำะหค์วำมเสีย่งของส ำนกัคอมพวิเตอร ์เพื่อทบทวน
และปรบัแผนกำรด ำเนินกำรในรอบปีต่อไป 
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ภำคผนวก 2   
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี  

ส ำนักคอมพิวเตอรป์ระจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นำยไพโรจน์  ผำสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมบุญ  อุดมพรยิง่ กรรมกำร 
3. นำยมหทัธวฒัน์  รกัษำเกยีรตศิกัดิ ์ กรรมกำร 
4. นำงพชัรนิทร ์ สนธวินิช กรรมกำร 
5. นำยสนัต ิ สุขยำนนัท์ กรรมกำร 
6. นำงสำวพรทพิย ์ พงษ์สวสัดิ ์ กรรมกำร 
7. นำยภทัรชยั  ไชยมงคล กรรมกำร 
8. นำงกรณัฑร์ตัน์  ศรกีำหลง กรรมกำร 
9. นำงสำววนัทนำ  ผ่องภกัต์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. นำงสำวบุศรำรกัษ์  ศรอีนิทร ์ กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบที ่1 ปรชัญำ ปณธิำน วตัถุประสงค ์และแผนกำรด ำเนินงำน 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 1.1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 
1. นำยสมบุญ  อุดมพรยิง่ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงพชัรนิทร ์ สนธวินิช ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำงสำวบุศรำรกัษ์  ศรอีนิทร ์ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

องคป์ระกอบที ่4 กำรวจิยั 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 4.1.1 กำรพฒันำระบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรผลติงำนวจิยัและ 
งำนสรำ้งสรรคเ์พื่อพฒันำสถำบนั 

1. นำงสำวสุวมิล  คงศกัดิต์ระกูล ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำยประกจิ  ลลีำเชีย่วชำญกุล ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำยภทัรชยั  ไชยมงคล ผูต้ดิตำมขอ้มลู 
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องคป์ระกอบที ่5  กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 5.1.1 ระบบและกลไกกำรบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม 
1. นำยไพโรจน์  ผำสุวรรณ์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงศริศิศเิกษม  วจิติร ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำงสำวจติตมิำ  ช่ำงไม ้ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

ตวับ่งชีท้ี ่สกอ 5.2 กระบวนกำรบรกิำรทำงวชิำกำรใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 

1. นำยไพโรจน์  ผำสุวรรณ์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงศริศิศเิกษม  วจิติร ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำยปวรศิร  เมธำนนัท์ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

ตวับ่งชีท้ี ่สกอ 9  ผลกำรเรยีนรูแ้ละเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภำยนอก 

1. นำยไพโรจน์  ผำสุวรรณ์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงศริศิศเิกษม  วจิติร ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำงสำวจติตมิำ  ช่ำงไม ้ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

องคป์ระกอบที ่6  กำรท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 6.1.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรงุศลิปะและวฒันธรรม 

1. นำงสุธำทพิย ์ ผนวกสุข ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำยไพโรจน์  ผำสุวรรณ์ ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำยถำวร  หงษ์ทอง ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

องคป์ระกอบที ่7 กำรบรหิำรและกำรจดักำร 

ตวับ่งชีท้ี ่สกอ 7.1 ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบรหิำรหน่วยงำนและผูบ้รหิำรทุกระดบัของ หน่วยงำน 

1. นำยสมบุญ  อุดมพรยิง่ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงพชัรนิทร ์ สนธวินิช ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำยดนัย  มณฑำทพิยกุ์ล ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

ตวับ่งชีท้ี ่สมศ 13 กำรปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรสถำบนั 

1. นำยสมบุญ  อุดมพรยิง่ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงพชัรนิทร ์ สนธวินิช ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำยดนัย  มณฑำทพิยกุ์ล ผูต้ดิตำมขอ้มลู 
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ตวับ่งชีท้ี ่มศว 7.2.1 กำรพฒันำหน่วยงำนสู่สถำบนัเรยีนรู ้
1. นำยมหทัธวฒัน์  รกัษำเกยีรตศิกัดิ ์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำยนคร  บรพินธม์งคล ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำงสำวธนัยธร  พงษ์เฉลมิ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

ตวับ่งชีท้ี ่สกอ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและกำรตดัสนิใจ 

1. นำงสำวพรทพิย ์ พงษ์สวสัดิ ์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงสำวมณฑล ี ลิม้กจิเจรญิภรณ์ ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำยภทัรชยั  ไชยมงคล ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 7.3.1  กำรพฒันำหรอืน ำระบบสำรสนเทศมำใชเ้พื่อกำรบรหิำรและกำรตดัสนิใจ 

1. นำงสำวพรทพิย ์ พงษ์สวสัดิ ์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงสำวมณฑล ี ลิม้กจิเจรญิภรณ์ ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำยภทัรชยั  ไชยมงคล ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

ตวับ่งชีท้ี ่สกอ 7.4 ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง 

1. นำยมหทัธวฒัน์  รกัษำเกยีรตศิกัดิ ์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงกรณัฑร์ตัน์  ศรกีำหลง ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำงสำวบุศรำรกัษ์  ศรอีนิทร ์ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 7.5.1 ระบบกำรพฒันำบุคลำกรสำยสนับสนุนวชิำกำร 

1. นำยสมบุญ  อุดมพรยิง่ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำยดนัย  มณฑำทพิยกุ์ล ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำงสำวบุศรำรกัษ์  ศรอีนิทร ์ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 7.6.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำกำรปฏบิตังิำนและกำรใหบ้รกิำร 

1. นำงพชัรนิทร ์ สนธวินิช ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำยชยัวฒัน์  ช่ำงกลงึ ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำงสำวจนัทนำ  หมืน่พนัธ์ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 7.6.2 รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำร 

1. นำยสนัต ิ สุขยำนนัท์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำยจกัรพนัธ ์ อนิสุด ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำยอุดร  วงษ์ไทย ผูต้ดิตำมขอ้มลู 
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ตวับ่งชีท้ี ่มศว 7.7.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน 
1. นำยสนัต ิ สุขยำนนัท์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงสำวสำวติร ี ตรนีำค ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำยวรเศรษฐ ์ ธนะคณูเศรษฐ ์ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

องคป์ระกอบที ่8 กำรเงนิและงบประมำณ 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 8.1.1 กำรบรหิำรกำรเงนิและงบประมำณ 
1. นำงพชัรนิทร ์ สนธวินิช ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงสุธำทพิย ์ ผนวกสุข ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำงชศูร ี เชำวนำรมย ์ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

องคป์ระกอบที ่9  ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

ตวับ่งชีท้ี ่มศว 9.1.1  กำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 
1. นำยไพโรจน์  ผำสุวรรณ์ ผูก้ ำกบัตวับ่งชี ้
2. นำงสำววนัทนำ  ผ่องภกัต์ ผูร้บัผดิชอบหลกั 
3. นำงสำวบุศรำรกัษ์  ศรอีนิทร ์ ผูต้ดิตำมขอ้มลู 

 
โดยใหป้ฏบิตัหิน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

1. ศกึษำองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัตำมเกณฑก์ำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
2. ศกึษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 
3. ก ำหนดแผนงำนกำรด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบและตวับ่งชีท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย 
4. ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ 
5. จดัเกบ็เอกสำร หลกัฐำน และผลกำรด ำเนินงำนในระบบฐำนขอ้มลูดำ้นกำรประกนั

คุณภำพกำรศกึษำส ำนกัคอมพวิเตอร ์
6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพส ำนกัคอมพวิเตอร์ 
7. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนและจดัท ำขอ้เสนอแนะเพื่อกำรด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบ

และตวับ่งชี ้
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ภำคผนวก 3  
แผนกำรด ำเนินจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

วนัที ่ กจิกรรม 
มถุินำยน 2556 ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรคุณภำพส ำนกัคอมพวิเตอร ์ครัง้ที ่1 

2  สงิหำคม 2556 ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนตำมองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี ้ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556  

สงิหำคม 2556 จดัท ำแผนพฒันำคุณภำพตวับ่งชีปี้กำรศกึษำ 2555 เพื่อบรรลุเป้ำหมำย               
ปีกำรศกึษำ 2556 

กนัยำยน 2556 ประชุมคณะบรหิำรคุณภำพ พจิำรณำ วเิครำะหร์ำยละเอยีด ไตรมำส 1 

ตุลำคม 2556  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมตวับ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 รอบ 3 เดอืน โดยคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักคอมพวิเตอร์ 

 ประชุมคณะท ำงำนควบคุมภำยใน เพื่อด ำเนินกำรรำยงำนผล 
และกำรปรบัปรงุควบคุมภำยใน 

 รำยงำนแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประจ ำปีงบประมำณ 2556 

ธนัวำคม 2556 ประชุมคณะบรหิำรคุณภำพ พจิำรณำ วเิครำะหร์ำยละเอยีด ไตรมำส 2 

กุมภำพนัธ ์2557 ประชุมคณะบรหิำรคุณภำพ พจิำรณำ วเิครำะหร์ำยละเอยีด จดัท ำรำ่ง 
SAR ไตรมำส 3 

พฤษภำคม 2557 ประชุมคณะบรหิำรคุณภำพ พจิำรณำ วเิครำะหร์ำยละเอยีด จดัท ำรำ่ง 
SAR ไตรมำส 4 

มถุินำยน 2557 รวบรวมขอ้มลูประกอบทัง้หมด 
  รำ่งเอกสำร SAR  ครัง้ที ่1 และน ำเสนอรำ่งเอกสำร SAR ต่อ

ผูบ้รหิำร  
  จดัประชำพจิำรณ์ เพื่อพจิำรณำ ร่ำง SAR   
  แกไ้ข/จดัท ำรปูเล่ม และน ำเสนอผูบ้รหิำร(mpm)   
  เสนอเอกสำร SAR ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ 

กรกฎำคม 2557 ส่งขอ้มลู เอกสำร SAR ใหก้บัฝำ่ยประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
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ภำคผนวก 4 
รำยนำมผู้รบัผิดชอบตำมตวับ่งช้ี 

รำยนำมผูร้บัผิดชอบตำมตวับ่งช้ี  ปีกำรศึกษำ 2556 

องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ี 

เป้ำหมำย 
ผูก้ ำกบัตวั

บ่งช้ี 
ผูร้บัผิดชอบ

หลกั 
ผูติ้ดตำม
ข้อมูล 

จ ำนวนขอ้
เกณฑ์

มำตรฐำน 
คะแนน 

องคป์ระกอบที  1 ปรชัญำ ปณิธำน วตัถปุระสงค ์และแผนกำรด ำเนินงำน 

มศว 1.1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 8 5 สมบุญ   พชัรนิทร ์  บุศรำรกัษ์    

องคป์ระกอบท่ี  4 กำรวิจยั 

มศว 4.1.1 กำรพฒันำระบบและกลไกกำร
สนบัสนุนกำรผลติงำนวจิยัและ
งำนสรำ้งสรรคเ์พื่อพฒันำสถำบนั 

5 5 สวุมิล    ประกจิ     ภทัรชยั    

องคป์ระกอบท่ี  5  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 

มศว 5.1.1 กำรบรกิำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม 4 1 ไพโรจน์   ศริศิศเิกษม   จติตมิำ     

สกอ 5.2 กระบวนกำรบรกิำรทำงวชิำกำรให้
เกดิประโยชน์ต่อสงัคม 

5 5 ไพโรจน์   ศริศิศเิกษม   ปวรศิร    

สมศ ๙ ผลกำรเรยีนรูแ้ละเสรมิสรำ้งควำม
เขม้แขง็ของชมุชนหรอืองคก์ร
ภำยนอก 

4 5 ไพโรจน์   ศริศิศเิกษม   จติตมิำ     

องคป์ระกอบท่ี  6  กำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวฒันธรรม 

มศว 6.1.1 กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม 5 5 สธุำทพิย ์  ไพโรจน์   ถำวร   

องคป์ระกอบที  7  กำรบริหำรและกำรจดักำร 

สกอ 7.1 ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำนและผูบ้รหิำรทกุ
ระดบัของหน่วยงำน 

7 5 สมบุญ     พชัรนิทร ์   ดนยั    

สมศ ๑๓ กำรปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำทีข่อง
ผูบ้รหิำรหน่วยงำน 

- - สมบุญ    พชัรนิทร ์   ดนยั    

มศว 7.2.1 กำรพฒันำหน่วยงำนสูส่ถำบนั
เรยีนรู ้

5 5 มหทัธวฒัน์     นคร     ธนัยธร      

สกอ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำร
และกำรตดัสนิใจ 

5 5 พรทพิย ์  มณฑล ี ภทัรชยั    
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รำยนำมผูร้บัผิดชอบตำมตวับ่งช้ี  ปีกำรศึกษำ 2556 

องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ี 

เป้ำหมำย 
ผูก้ ำกบัตวั

บ่งช้ี 
ผูร้บัผิดชอบ

หลกั 
ผูติ้ดตำม
ข้อมูล 

จ ำนวนขอ้
เกณฑ์

มำตรฐำน 
คะแนน 

สกอ 7.4 ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง 6 5 มหทัธวฒัน์    กรณัฑร์ตัน์   บุศรำรกัษ์    

มศว 7.5.1 ระบบกำรพฒันำบคุลำกรสำย
สนบัสนุนวชิำกำร 

7 5 สมบุญ  ดนยั   บุศรำรกัษ์    

มศว 7.6.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำกำร
ปฏบิตังิำนและกำรใหบ้รกิำร 

5 5 พชัรนิทร ์  ชยัวฒัน์  จนัทนำ   

มศว 7.6.2 รอ้ยละควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิำร 

รอ้ยละ 
87 

5 สนัต ิ   จกัรพนัธ ์ อุดร    

มศว 7.7.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดั
พลงังำน 

7 5 สนัต ิ   สำวติร ี  วรเศรษฐ ์  

องคป์ระกอบท่ี  8  กำรเงินและงบประมำณ 

มศว 8.1.1 กำรบรหิำรกำรเงนิและ
งบประมำณ 

5 5 พชัรนิทร ์   สธุำทพิย ์   ชศูร ี    

องคป์ระกอบท่ี  9  ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ 

มศว 9.1.1 กำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำภำยใน 

7 5 ไพโรจน์   วนัทนำ    บุศรำรกัษ์    
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ภำคผนวก 5 
ภำพกิจกรรมประกนัคณุภำพภำยใน ส ำนักคอมพิวเตอร ์ปีกำรศึกษำ 2556 

 

 
ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรส่งเสรมิกำร

ด ำเนินงำน ตำมองคป์ระกอบและตวับ่งชี ้ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 

 
 

 
ประชุมคณะกรรมกำรฯ 

วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพ  
ส ำนกัคอมพวิเตอร ์ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 

 
ประชุมตดิตำมผลกำรด ำเนินกำร 

ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ  
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 

 
ประชำพจิำรณ์ประกนัคุณภำพ  

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 ผ่ำนออนไลน์ 
(http://ccapp.swu.ac.th/regulations/) 
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