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ค าน า 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มศว ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในด้านการประสานงานการจัดท าและ
การวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการการฝึกอบรม และ
การให้ค าปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จึงเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของส านักคอมพิวเตอร์ ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยก าหนดให้ส านักคอมพิวเตอร์
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 2 องค์ประกอบ มีจ านวนตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้ รายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานของส านักคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เพ่ือเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและได้น าประเด็น
จุดที่ควรพัฒนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์อย่างมีเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของส านักคอมพิวเตอร์  

การจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจและความทุ่มเท เสียสละ  
จากคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดียิ่งและขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านไว้ ณ ที่นี้  ส าหรับการให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ ส านักคอมพิวเตอร์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีการติดตามผลงานและรวบรวม
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็น และช่วยพิจารณา
เอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพ่ิมพูน
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักคอมพิวเตอร์ให้ดี เหมาะสมกับเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพยิ่งสืบต่อไป 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร) 
 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
 กรกฎาคม  2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักคอมพิวเตอร์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักคอมพิวเตอร์ ท าการประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ 
โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้ประเมินตนเองมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต   

1.  ตวับ่งชี้ NA-1.5 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้และการวิจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ ดี  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีจ านวน 15 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

1.  ตัวบ่งชี้ NA-5.6 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.  ตัวบ่งชี้ NA-5.13 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.  ตัวบ่งชี้ NA-5.14 ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ

มหาวิทยาลัย 
4.  ตัวบ่งชี้ NA-5.15 ระดับความพึงพอใจต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางให้ส านักคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
1. เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ดังนั้น 

หน่วยงานควรมีการปรับปรุงแผนการจัดหาอุปกรณ์และงบประมาณสนับสนุนในแบบระยะสั้นและระยะยาว 
2. ควรด าเนินการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมให้ทัน

ต่อปริมาณความต้องการการใช้งานและเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. หน่วยงานมีจ านวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีเป็นจ านวนมากไม่สมดุลกับจ านวนและศักยภาพ

ของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น หน่วยงานควรด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่มีการบูรณา
การกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนและศักยภาพของบุคลากร 

4. ควรมีการปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
โดยการเพ่ิมเติมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหาร นิสิต คณาจารย์
และบุคลากร นอกเหนือจากการส ารวจโดยการแจกแบบสอบถาม เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงาน
และการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

ประวัติความเป็นมา 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ในรูปของ “โครงการจัดตั้งส านักบริการคอมพิวเตอร์” 
และต่อมาได้มีประกาศจัดตั้งเป็นหน่วยงานในราชกิจจานุเบกษาและยกวิทยฐานะเป็น “ส านักคอมพิวเตอร์” 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงานกลางตั้งอยู่ที่ประสานมิตรและได้ขยายพ้ืนที่ให้บริการไปยัง “ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ”์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2541 

ส านักคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือผลักดันและ
ด าเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ 
บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ 
ระบบไอซีทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน
การจัดท า และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการจัดให้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย ด้านการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการ
ให้บริการวิชาการการฝึกอบรม และการให้ค าปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ที่ตั้ง 

 ส านักคอมพิวเตอร์  (ส่วนกลาง : ประสานมิตร) 
 ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
 114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท์ 0 2649 5706  หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15069, 17980  
 โทรสาร  0 2259 2217 

 ส านักคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์ 
 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  26120 
 โทรศัพท์   0 2649 5188  หรือ  0 2649 5000 ต่อ 21124 - 21126  

 อีเมล์ :  swucc@swu.ac.th 

 เว็บไซต์ :  http://cc.swu.ac.th     

file://///10.1.3.207/ccoffice/ccdocument/QA/SAR%202558/เล่ม%20SAR/swucc@swu.ac.th
http://cc.swu.ac.th/
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ปรัชญา 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ปณิธาน 

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสื่อสารและการสร้างองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

ส าน ักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานด าเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากพันธกิจและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยมอบหมายไว้  
ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 
ไว้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ
สามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยั อย่างครบวงจร 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดรับภารกิจและมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกิจหลัก 

ส านักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในการด าเนินงานดังนี้ 
1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 

2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
จัดบริการการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย  อันได้แก่ บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบโทรศัพท์  และระบบสารสนเทศและการใช้งานอ่ืนๆ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 
วางแผนและด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย

ประสานการด าเนินงานกับผู้ใช้ของหน่วยงานต่างๆ 
4. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จัดบริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา และบริการ

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส าหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือการใช้งานทั่วไป 
5. บริการวิชาการ 
จัดบริการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
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6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอ่ืนๆ 
จัดบริการระบบสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานประชาสัมพันธ์ผ่าน

เครือข่าย การให้บริการยืม บ ารุงรักษา และค าปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

แผนงาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดไว้  
อีกทั้งเพ่ือให้ตอบสนองต่อการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถก้าวทันความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น โดยให้
บุคลากรของทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงาน  ในการก าหนดแผนงานของ 
ส านักคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงการสอดคล้องนโยบายการบริหารงานและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานและ
การปฏิบัติงาน อันได้แก ่

1.  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2.  ปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆ ในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
3.  แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ 
4.  แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงสร้างหน่วยงาน (การแบ่งส่วนราชการของส านักคอมพิวเตอร์) 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักคอมพิวเตอร์ 

(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544  (ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 57 ง  วันที่ 18 มิถุนายน 2544) 

และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 ตุลาคม 2544) 

การบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์มีผู ้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชา  
และรับผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมี
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ให้ค าแนะน าการด าเนินงานของ 
ส านักคอมพิวเตอร์บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2542 ประกาศ ณ วันที ่ 8 มกราคม พ.ศ. 2542  
ให้ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บริหารงาน และรับผิดชอบการด าเนินการของส านักคอมพิวเตอร์ 
และมีคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
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1. วางนโยบายและแผนงานของส านักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. จัดระบบการบริหารงานภายในส านัก โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
3. วางระเบียบและออกข้อบังคับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือสนองต่อ 

สภามหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานวิชาการอ่ืนของส านักคอมพิวเตอร์ 
5. แสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการของส านักคอมพิวเตอร์ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงานตามภารกิจในฝ่ายต่างๆ  
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย 
นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือดูแลและ
รับผิดชอบงานที่เป็นโครงการหลักประจ าปี พร้อมทั้งได้เชิญคณาจารย์ที่มีประสบการณ์มาเป็นที่ปรึกษา
ส านักคอมพิวเตอร์ โดยการด าเนินงานประจ านั้น ส านักคอมพิวเตอร์ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงาน
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่ก ากับดูแลรับผิดชอบงานของส านักงานผู้อ านวยการคอมพิวเตอร์ 
และแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายประจ าฝ่ายต่างๆ เพ่ือดูแลรับผิดชอบงานของฝ่าย ดังแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารของส านักคอมพิวเตอร์ 
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คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร ประธานกรรมการ  
2. อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์ กรรมการ 
4. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน กรรมการ 
6. อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ กรรมการ 
7. รองศาสตรจารย์รัมภา  บุญสินสุข กรรมการ 
8. นายธนรรณพ  อินตาสาย กรรมการ 
9. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 
10. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 
11. นางพัชรินทร์  สนธิวนิช เลขานุการ 

คณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
2. อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5. อาจารย์สุธิดา  อรรถยานันทน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาววิลาวัลย์  บัวข า ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
7. นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
9. นางพัชรินทร์  สนธิวนิช ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ 
 ส านักคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
11. นายนคร  บริพนธ์มงคล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
12. นายสันติ  สุขยานันท์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย 

ปฏิบัติการและบริการ 
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จ านวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 2557  ส านักคอมพิวเตอร์มี จ านวนบุคลากร ทั้งสิ้น 51 คน ประกอบด้วย 

1. บุคลากรฝ่ายบริหาร  จ านวน  8  คน  

1. บุคลากรสายวิชาการ (จากหน่วยงานอ่ืน)  4 คน 
2. ข้าราชการในสังกัด    3 คน 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด   1 คน 

2. บุคลากรประจ า  จ านวน  43  คน ประกอบด้วย 

สังกัดส านักคอมพิวเตอร์ 

4. ข้าราชการ     7 คน 
5. พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า   33 คน 

สังกัดส านักงานอธิการบดี (มาปฏิบัติงานที่ส านักคอมพิวเตอร์) 
6. พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า   3 คน 

3. อัตราว่าง  5  อัตรา 

สายวิชาการ (4 คน) สายสนับสนุน (47 คน) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทาง
วิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทาง 

วิชาชีพเฉพาะ 

เอก โท อาจารย์ ผศ. โท ตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี ช านาญการพิเศษ 

3 1 2 2 18 24 5 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
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ความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่าย 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย  
โดยในแต่ละฝ่ายมีการก าหนดความรับผิดชอบและจัดแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน  ดังนี้ 

7. ส านักงานผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

รับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการของส านักคอมพิวเตอร์ อันได้แก่  
งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน 

8. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยท าหน้าที่วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และวิจั ย 
และพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยโดย  
การประสานงานผู้ใช้ ตรวจสอบและดูแลระบบ รวมทั้งงานประสานงานระบบสารสนเทศ องครักษ์ 

9. ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 

รับผิดชอบงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และงานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยท าหน้าที่
ตรวจสภาพ ซ่อมบ ารุงรักษา และจัดให้บริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย และการบริการให้
ค าแนะน าปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งงานปฏิบัติการและบริการ 
องครักษ ์

10. ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

รับผิดชอบงานบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยท าหน้าที่วิเคราะห์และ
ออกแบบ จัดการและดูแลบ ารุงรักษา และจัดให้บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย องครักษ์ 
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งบประมาณและการเงิน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 49,192,800 บาท 
จากแหล่งงบประมาณ 3 แหล่งเงิน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 17,081,400 บาท งบประมาณ
เงินรายได้ จ านวน 24,403,200 บาท งบพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จ านวน 7,708,200 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานเพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน จ านวน 15,910,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.34 
เป็นค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน  23,708,200 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 48.19 และเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 9,574,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.46 

ตารางที่ 1  แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมจ าแนกตามแหล่งเงิน  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

งบพัฒนาหน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังสิ้น 

งบบุคลากร - 4,437,200 - 4,437,200 

งบด าเนินงาน 851,400 4,793,300 7,708,200 13,352,900 

งบลงทุน 16,000,000 - - 16,000,000 

งบเงินอุดหนุน 230,000 13,136,500 - 13,366,500 

งบรายจ่ายอื่น - 1,536,200 - 1,536,200 

งบกลาง - 500,000 - 500,000 

รวมท้ังสิ้น 17,081,400 24,403,200 7,708,200 49,192,800 
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กราฟที่ 1 แสดงผลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 

  

งบประมาณแผ่นดิน, 
17,081,400,

35%

งบประมาณเงินรายได,้ 
24,403,200, 

49%

งบพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย, 
7,708,200,

16%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารและห้องบริการ/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ส านักคอมพิวเตอร์  มีที่ท าการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจา รย์  ดร.สาโรช บัวศรี   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ จ านวน 4 ชั้น คือ ชั้น 11, 12, 13, 14  
และส านักคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โดยแบ่งเป็น 
ห้องบริการ/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

ตารางข้อมูลห้องบริการ/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ประเภทห้อง สถานที่ตั้ง 
ความจ ุ
(ตร.ม.) 

เครื่อง
ขยาย
เสียง 

(เครื่อง) 

อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ 

(Access Point) 

เครื่องฉาย
สัญญาณภาพ
คอมพิวเตอร์ 

(เครื่อง) 

ที่นั่งฟัง
บรรยาย 

(ที่) 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

(เครื่อง) 

จุดต่อ
เครือข่าย 

(จุด) 

1. ห้องบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน 

34 - 1104 
อาคาร 34  
ช้ัน 11 

121 1 1 1 66 1 67 

303 
อาคารเรยีน
รวม ช้ัน 3 

54 1 1 1 20 1 30 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน 

34 - 1101 
อาคาร 34  
ช้ัน 11 

56 1 - 1 - 33 33 

34 - 1102 
อาคาร 34  
ช้ัน 11 

88 1 1 1 - 43 43 

34 - 1103 
อาคาร 34  
ช้ัน 11 

64 1 - 1 - 22 22 

302/1 
อาคารเรยีน
รวม ช้ัน 3 

90 1 - 1 - 36 41 

302/2 
อาคารเรยีน
รวม ช้ัน 3 

90 1 - - - 28 50 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือการบริการ 

34 - 1101 
อาคาร 34  
ช้ัน 11 

56 1 - 1 - 33 33 

34 - 1102 
อาคาร 34  
ช้ัน 11 

88 1 1 1 - 43 43 

34 - 1103 
อาคาร 34  
ช้ัน 11 

64 1 - 1 - 22 22 
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ประเภทห้อง สถานที่ตั้ง 
ความจ ุ
(ตร.ม.) 

เครื่อง
ขยาย
เสียง 

(เครื่อง) 

อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ 

(Access Point) 

เครื่องฉาย
สัญญาณภาพ
คอมพิวเตอร์ 

(เครื่อง) 

ที่นั่งฟัง
บรรยาย 

(ที่) 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

(เครื่อง) 

จุดต่อ
เครือข่าย 

(จุด) 

301 
อาคารเรยีน
รวม ช้ัน 3 

216 1 1 1 - 84 102 

4. ห้องประชุม 

ห้องประชุม 
ดร. สุนทร แก้วลาย 

อาคาร 34  
ช้ัน 12 

104 1 1 1 40 - 25 

ห้องประชุม
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

อาคาร 34  
ช้ัน 14 40 - - 1 13 - 13 

ห้องประชุม
ทางไกล VC1 

อาคาร 34  
ช้ัน 12 

64 1 - 1 13 - 13 

ห้อง 303  
(ห้องประชุม
ทางไกล VC2) 

อาคารเรยีน 
รวม องครักษ์ 
ช้ัน 3 

35 - - - 10 - 21 

ห้องประชุม 1 
อาคาร 34  
ช้ัน 13 

20    13 - 13 

รวมท้ังสิ้น  1,042 10 4 10 175 248 473 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

ระยะเวลาการให้บริการ 

 วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่าง เวลา 08.00 น. – 19.00  น. 
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ระหว่าง เวลา 08.30 น. – 16.30  น.  

การบริการห้องบรรยาย/ห้องประชุม 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมห้องบรรยาย/ห้องประชุม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากร ส าหรับการประชุม และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

การบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยายเพื่อการเรียนการสอน 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องบรรยาย เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ส าหรับเพื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 162 เครื่อง ทุกเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายบัวศรีและสามารถติดต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 

ปร
ะส

าน
มิต

ร ห้อง 34 - 1101 
คุณสมบัติของเครื่อง 

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

ห้อง 34 - 1102 
คุณสมบัติของเครื่อง 

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

ห้อง 34 - 1103 
คุณสมบัติของเครื่อง 

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

 จ านวน 33 เครื่อง จ านวน 43 เครื่อง จ านวน 22 เครื่อง 

อง
คร

ักษ
 ์

ห้อง 302/1 
คุณสมบัติของเครื่อง 

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 
RAM 3 GB 
Hard Disk 160 GB 

ห้อง 302/2 
คุณสมบัติของเครื่อง 

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

 

 จ านวน 36 เครื่อง จ านวน 28 เครื่อง  
 

การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตทุกระดับชั้นปี เพ่ือใช้งานคอมพิวเตอร์ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 182 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ผลผ่านเครือข่าย 2 เครื่อง ทุกเครื่อง
เชื่อมต่อกับเครือข่ายบัวศรีและสามารถติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 

ปร
ะส

าน
มิต

ร 

ห้อง 34 - 1101 
คุณสมบัติของเครื่อง 

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

ห้อง 34 - 1102 
คุณสมบัติของเครื่อง 

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

ห้อง 34 - 1103 
คุณสมบัติของเครื่อง 

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

 จ านวน 33 เครื่อง จ านวน 43 เครื่อง จ านวน 22 เครื่อง 

อง
คร

ักษ
 ์

ห้อง 301 
คุณสมบัติของเครื่อง 

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

   

 จ านวน 84 เครื่อง   
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักคอมพิวเตอร์ 

 1.  สร้างระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการและการบริการ รวมทั้งการตรวจสอบ และพัฒนาระบบมาตรฐานและระบบ 
การตรวจสอบประเมินผล 
 2.  สร้างมาตรฐานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย การประสานงาน
เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในสังคมไทย และในระบบสากล 
 3.  สร้างมาตรฐานระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การบริหารจัดการองค์กร ทั้งภายในองค์กรและการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร 
 4.  สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทั้งการบริการภายในมหาวิทยาลัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสังคม 
 5.  สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ เพ่ือให้ส านักคอมพิวเตอร์สามารถ
สร้างสรรค์วิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการและ
การค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่สังคม 
 6.  สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สิน ให้สามารถพัฒนา
และผลักดันภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การประกันคุณภาพของส านักคอมพิวเตอร์ มีวัตถปุระสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานของส านักคอมพิวเตอร์ให้บรรลุปณิธาน วัตถุประสงค์ของ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
3.  เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานของส านักคอมพิวเตอร์ให้บรรลุปณิธาน วัตถุประสงค์ของ  

ส านักคอมพิวเตอร์ 
4.  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ตามระบบและกลไกที่ก าหนด 
5.  เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางควรพัฒนา ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

การด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.  ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงานในแต่ละภารกิจ 
และก าหนดให้มีการประเมิน ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนนั้น (ตามประกาศส านักคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง นโยบายและมาตรการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542) 
 2.  ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 3.  ส านักคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ได้แก่ คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
และคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในของส านักคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพทุกชุดในระดับบริหาร
และปฏิบัติการ เพ่ือการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นประจ า 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาปีที่ผ่านมา 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ 

ปีการศึกษา 2557 
แนวทางการพัฒนา/ปรบัปรงุ เอกสารหลักฐาน 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 1.ควรมีการรักษาบุคลากรและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงการถ่ายทอด
ความรู้ จากผู้ มีประสบการ ณ์ ไปสู่
บุคลากรใหม่ ให้เกิดความช านาญ
อย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรมีความก้าวหน้า 

1.ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยมี
วั ต ถุปร ะส งค์ เ พ่ื อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี 
การพัฒนาทางด้านทักษะและให้เกิด
ความช านาญทางด้านสายงาน อีกทั้ง
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าทางด้านสายงาน 

แผนการพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/uplo
ad/2558/cc/cc_58_na-
5.4_1.1_e618c0c659343580d3df1
9c1f43d7603.pdf 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ 

ปีการศึกษา 2557 
แนวทางการพัฒนา/ปรบัปรงุ เอกสารหลักฐาน 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 2.วิเคราะห์สถานการณ์ โอกาส ภาวะ
คุกคามของส านักคอมพิวเตอร์ จาก
นโยบายของรัฐความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพ่ือปรับยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบาย Digital 
Economy 

2.ส านักคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านัก
คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
เม่ือวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 และวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 โดยมีการน าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการฯ ในประเด็น 
“วิเคราะห์สถานการณ์ โอกาส ภาวะ
คุกคามของส านักคอมพิวเตอร์ จาก
นโยบายของรัฐความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพ่ือปรับยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบาย Digital 
Economy” มาเป็นแนวทางและ
ข้อมูลในการวิเคราะห์ สถานการณ์ 
โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT) ของ
แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 
พ.ศ. 2560 – 2564 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านัก
คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
http://fis.swu.ac.th/filesman/uplo
ad/ 2558/ cc/ cc_58_na- 5. 1 
_ae9bbdf4bf82ec07707c31c5563
fa1a1.pdf 
2.รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
http://fis.swu.ac.th/filesman/uplo
ad/ 2558/ cc/ cc_58_na-
5.13_4.1_dd824d5413114c63b0f8
51b8686c08e6.pdf 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ   

1.จุดอ่อน/จดุที่ตอ้งปรับปรุง/โอกาสพัฒนา   

การบริหารจัดการแบบลีน ควรคัดเลือกประเด็นที่มีความสูญเสีย
ที่มีผลกระทบกับสังคมส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยที่ บ่ ง ช้ีศั กยภาพของ
ส านั กคอม พิว เ ตอร์  เ ช่น  ระบบ 
paperless 

1. มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
บ ริหาร จัดกา รแบบลี น  ( Lean 
Management) 

2. มีการน าข้อมูลและสารสนเทศใน
การคัดเลือกกระบวนการท างาน 
(Work Process) ท่ีมีความสูญเสีย 
( Waste)  เ พ่ื อท า ก า รป รับ ป รุ ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริการของส านักคอมพิวเตอร์ จาก
ข้อมูลต่างๆ น้ี 

 - จากการจัดประชุมคณะกรรมการ
บ ริหาร จั ด ก า ร แบ บ ลี นฯ  เพ่ื อ
พิจารณาทบทวนการด าเนินงาน 
Lean Management  
 - จากรายงานผลการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
และ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

1.ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการ
แบบลีน (Lean Management) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/uplo
ad/2558/cc/cc_58_na-
5.10_1.1_c381dfbb55bc6cbda2ff
03a06a7c5c30.pdf 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการแบบลีน ครั้งที่ 1/2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/uplo
ad/2558/cc/cc_58_na-
5.10_1.5_d8f4c7b0d7f4ec48fd003
d7ef9c54865.pdf 

3.รายงานผลการด าเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้
การบริหารจัดการแบบลีน (Lean 
Management) 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_ae9bbdf4bf82ec07707c31c5563fa1a1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_ae9bbdf4bf82ec07707c31c5563fa1a1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_ae9bbdf4bf82ec07707c31c5563fa1a1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_ae9bbdf4bf82ec07707c31c5563fa1a1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_4.1_dd824d5413114c63b0f851b8686c08e6.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_4.1_dd824d5413114c63b0f851b8686c08e6.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_4.1_dd824d5413114c63b0f851b8686c08e6.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_4.1_dd824d5413114c63b0f851b8686c08e6.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.1_c381dfbb55bc6cbda2ff03a06a7c5c30.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.1_c381dfbb55bc6cbda2ff03a06a7c5c30.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.1_c381dfbb55bc6cbda2ff03a06a7c5c30.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.1_c381dfbb55bc6cbda2ff03a06a7c5c30.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.5_d8f4c7b0d7f4ec48fd003d7ef9c54865.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.5_d8f4c7b0d7f4ec48fd003d7ef9c54865.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.5_d8f4c7b0d7f4ec48fd003d7ef9c54865.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.5_d8f4c7b0d7f4ec48fd003d7ef9c54865.pdf
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ 

ปีการศึกษา 2557 
แนวทางการพัฒนา/ปรบัปรงุ เอกสารหลักฐาน 

เร่ือง การสร้างประสิทธิภาพในการ
ให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการ
แบบลีน (Lean Management).  
 - เอกสารการคัดเลือกกระบวนงาน
เพ่ือการบริหารจัดการแบบลีน (Lean 
Management) ซึ่งมีการเปรียบเทียบ
ความสูญเสีย พร้อมกับข้อเสนอแนะ 
จากแผนพัฒนาคุณภาพของส านัก
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 
 

http://fis.swu.ac.th/filesman/uplo
ad/2558/cc/cc_58_na-
5.10_1.2_060924aa278337fba033
1d23950fc9eb.pdf 

4.การเปรียบเทียบความสูญเสีย 
กระบวนการงาน 4 กระบวนการ ใน
การคัดเลือกกระบวนการท างาน ตาม
แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน 
(Lean Management) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/uplo
ad/2558/cc/cc_58_na-
5.10_1.4_005f70ab434438b91826
e1c603efb84d.pdf 

2. จดุเด่น/จุดแข็ง    

1.มีระบบการ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ า ปีอย่างชัดเจน
และ ต่อ เ นื่ อ ง  ท า ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน ์

ควรมีแนวทางการวิเคราะห์การหา
รายได้จากบริการวิชาการเพ่ิมเติมเป็น
อีกหนึ่งพันธกิจของส านัก 

ส านักคอมพิวเตอร์  ได้ด าเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหารายได้ 
ส านั กคอม พิ ว เ ตอร์  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
ด าเนินการจัดหารายได้ของส านัก
คอม พิ ว เ ต อ ร์ เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

1.ค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์ที่ 013/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหารายได้ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
http://edocument.swu.ac.th/Offic
ialdom/16/pdf/116590020160178
8.pdf 

2.ผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผ้น า
ให้เกิดการขับเคลื่อนพันธกิจ
โ ด ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
บุคลากรส านักฯ 

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เ กิด
ทักษะการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ครอบคลุมทั้ งทักษะที่ เ ก่ียวข้องกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการ
บริหาร 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558  
ส านักคอมพิว เตอร์ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ มีการ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า กิ จ ก ร ร ม ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ พัฒนา
ทักษะการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 - ไม่มี -  

3.มีวัฒนธรรมองกรที่ท างาน
เป็นทีม และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร โดยผู้บริหารให้โอ
ก า ร ส บุ ค ล า ก ร พั ฒ น า
ศักยภาพของตนเอง เ พ่ือ
น ามาพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง เ พ่ือน ามา พัฒนา
หน่วยงาน 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.2_060924aa278337fba0331d23950fc9eb.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.2_060924aa278337fba0331d23950fc9eb.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.2_060924aa278337fba0331d23950fc9eb.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.2_060924aa278337fba0331d23950fc9eb.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.4_005f70ab434438b91826e1c603efb84d.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.4_005f70ab434438b91826e1c603efb84d.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.4_005f70ab434438b91826e1c603efb84d.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.4_005f70ab434438b91826e1c603efb84d.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201601788.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201601788.pdf
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201601788.pdf


หน้า 22 
 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ 

ปีการศึกษา 2557 
แนวทางการพัฒนา/ปรบัปรงุ เอกสารหลักฐาน 

4.มีการน าสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาห น่ว ยง า นสู่
องค์กรเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติ
ท่ี ดี ส ามารถเผยแพ ร่ ใ น
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  ใ น
มหาวิทยาลัยและภายใน
นอกน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จัดอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ี
ได้  หรือจัดท าในรูปแบบบริการ
วิชาการแก่หน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส า นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ มี ก า ร จั ด
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการใช้
เทค โน โล ยีส า รสน เทศ  ปร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://edocument.swu.ac.th/ge
neral/5900/pdf/1195900201600
120.pdf 

5.มีแผนพัฒนาบุคล ากร 
ระบบการติดตามและมีการ
ถ่ายทอดทักษะและความรู้
ท่ีได้รับการพัฒนาตนเองท่ี
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
แล ะ เ กิ ด ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ประสบการณ์สู่บุคลากรรุ่น
หใม่อย่างสม่ าเสมอ 

ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ท่ีตอบสมรรถนะหลักของหน่วยงาน 

ส านักคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือให้บุคลากรมีการ
พัฒนาทางด้านทักษะและให้เกิดความ
ช านาญทางด้านสายงาน อีกทั้งมีการ
ส่ ง เ ส ริ มสนั บ สนุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี
ความก้าวหน้าทางด้านสายงาน 

แผนการพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/up
load/2558/cc/cc_58_na-
5.4_1.1_e618c0c659343580d3d
f19c1f43d7603.pdf 

6.มีระบบกลไกส่งเสริมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
เ ช่น การมอบหมายและ
หมุนเวียนให้เกิดการเรียนรู้
และความเ ข้าใจงาน ด้าน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
การประกันคุณภาพและเข้า
มาดูแลอย่างเป็นระบบ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีตัวอย่างที่ ดีใน
ด้านการประกันคุณภาพจึงสมควร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่ มี
สมรรถนะหลักที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือท า
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ใ ห้ มี
ความก้าวหน้ามากข้ึน 

ในปีการศึกษา 2558  
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒได้มีการประชุม
หารือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประเด็น
ท่ีหารือมีดังน้ี 
1.ขอเชิญศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคู่เทียบ
สมรรถนะหลัก 
2.หารือในเร่ืองของการจัดท าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน
คุณภาพ (MOU) ระหว่างสอง
หน่วยงาน และเสนอขอท า MOU 
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในปีการศึกษา 2559 

1.หนังสือ ขอเชิญศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคู่เทียบเคียง
สมรรถนะ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/up
load/2558/cc/cc_58_na-
5.1_6.3_a024741b4d36bfe83a4f
eb92748e1215.pdf 

2.ภาพกิจกรรมการประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 และส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/up
load/2558/cc/cc_58_na-
5.1_6.1_f4d9eaec492ebd380ca
92cdfbba80a4b.pdf 

  

http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201600120.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201600120.pdf
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201600120.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.3_a024741b4d36bfe83a4feb92748e1215.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.3_a024741b4d36bfe83a4feb92748e1215.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.3_a024741b4d36bfe83a4feb92748e1215.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.3_a024741b4d36bfe83a4feb92748e1215.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.1_f4d9eaec492ebd380ca92cdfbba80a4b.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.1_f4d9eaec492ebd380ca92cdfbba80a4b.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.1_f4d9eaec492ebd380ca92cdfbba80a4b.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.1_f4d9eaec492ebd380ca92cdfbba80a4b.pdf
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการประเมนิตนเอง 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2558 

ตาราง ส.1  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้า 
หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมาย
เหต ุตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

การสนับสนุนการผลิตบณัฑิต 

NA-1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
การวิจัย  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00  4.00  

คะแนนเฉลี่ย (4/1) 4.00  

การบริหารจัดการ 

NA-5.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เชิงกลยุทธ์  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6 6.00  5.00  

NA-5.2 ภาวะผู้ น า ของผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงของหน่วยงาน  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6 6.00  5.00  

NA-5.3 ก ารปฏิบั ติ ต ามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน  

O คะแนน 0.00 0.00 1.00 0.00   * 

NA-5.4 ระบบการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00  5.00  

NA-5.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชพี
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  

I ร้อยละ 100.00 47.00 47.00 100.00  5.00  

NA-5.6 ระดับความพึงพอใจและ
ค ว า ม ผู ก พั น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ต่ อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

O คะแนน 4.00 3.78 1.00 3.78  3.78  

NA-5.7  ระบบบริหารความเส่ียง  P ข้อ 7.00 1,2,3,4,5,6,7 7.00  5.00  

NA-5.8  ก า รพ ัฒนา หน่วยงานสู่
องค์กรเรียนรู้  

P ข้อ 7.00 1,2,3,4,5,6,7 7.00  5.00  

NA-5.9  การส่งเสริมการใช้งานวิจัย
สถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน  

P ข้อ 4.00 1,2,3,4,5 5.00  5.00  

NA-5.10  การบริหารจัดการแบบลีน 
(lean Management) 

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6 6.00  5.00  

NA- 5.11  ก า ร ด า เ นิ น ก า รต าม
มาตรการรั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อมและ
ประหยัดพลังงาน  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5 5.00  5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้า 
หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมาย
เหต ุตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

NA-5.13  การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4 4.00  4.00  

NA-5.14  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของมหาวิทยาลัย  

O คะแนน 4.00 3.71 1.00 3.71  3.71  

NA-5.15  ระดับความพึงพอใจต่อ
บริการการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

O คะแนน 4.00 3.41 1.00 3.41  3.41  

NA-5.16  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์  

O คะแนน 4.00 4.11 1.00 4.11  4.11  

คะแนนเฉลีย่ (64.01/15) 4.27  

คะแนนเฉลีย่ทุกตัวบ่งช้ี (68.01/16) 4.25  

* หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ี NA-5.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิารระดับสูงของหน่วยงาน  
                 รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลยั 
 

  



หน้า 25 
 

องค์ประกอบที่  1  การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

หลักการ 

พันธกิจที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งการเรียนการสอนในยุค
ศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีพันธกิจในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ จึงควรมีการจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องและสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล รวมถึงมีการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้
ทรัพยากรที่สอดคล้องและสนับสนุนการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ : จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ : NA-1.5 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้และการวิจัย  
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ตัวบ่งชี้ : NA-1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์อรรณพ   โพธิสุข 

ผู้รายงานผล : อาจารย์อรรณพ   โพธิสุข 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี

ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ดังนั้นหน่วยงาน

สนับสนุนวิชาการควรเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย อันได้แก่ ความพร้อมทาง

กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมถึงความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้และการวิจัย เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่ง

เรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการค้นคว้าข้อมูล

เพ่ือการท าวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ ควรมีระบบและกลไกเพ่ือก ากับ

ติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การให้บริการที่มีความสะดวก เพียงพอ พร้อมต่อการใช้งาน 

และมีความทันสมัย นอกจากนี้ ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง

การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ให้สามารถเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มี พันธกิจเดียวกัน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการส ารวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 

2. มีการน าผลการส ารวจความต้องการตามข้อ 1 มาก าหนดแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้และการวิจัย รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

3. มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับ ติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ

การวิจัย 

4. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย และประเมิน

ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนฯ อย่างครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนด  

และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

5. มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 

6. มีพัฒนาการของผลการด าเนินการ หรือมีผลการให้บริการที่ดีเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีพันธกิจ

เดียวกัน 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรือ  2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. มีการส ารวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 

ผลการด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในตัวองค์ประกอบ 1 การสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต ตัวบ่งชี้  NA-1.5 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย โดยก าหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่ชัดเจน 

2. มีการประชุมหารือของคณะผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ NA-1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย  
เพ่ือก าหนดจัดท าแบบส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ และการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

3. ด าเนินการท าการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส านักคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ e-survey และการส่งแบบสอบถามไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางใน
การพัฒนาการให้บริการและการด าเนินงานต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งข้ึน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-1.5_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_abdd78269aaae3469071a8e428bb135a.pdf 

cc_58_NA-1.5_1.2 แบบส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_b3043a307cefc97ea4ef2a3bd2ee063f.pdf 

2. มีการน าผลการส ารวจความต้องการตามข้อ 1 มาก าหนดแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการวิจัย รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

น าข้อมูลผลการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังในการรับบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของปีการศึกษา 2557 ซึ่งผลการส ารวจเท่ากับร้อยละ 85.40 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_abdd78269aaae3469071a8e428bb135a.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_b3043a307cefc97ea4ef2a3bd2ee063f.pdf
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ส านักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งวางแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย รวมถึงมีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1. การก าหนดแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการจัดท าโครงการที่สนับสนุนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการวิจัย ตามแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1.1  โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนส าหรับงานบริการ 
1.2  โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร และองครักษ์  

เพ่ือการศึกษานอกห้องเรียน 
1.3  โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องครักษ์ เพ่ือการเรียนการสอน 
1.4  โครงการบริการซอฟแวร์เพ่ือการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark) 
1.5  โครงการศึกษาห้องเรียนต้นแบบด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการ

สอน 
2. การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จค่าเป้าหมายของแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 

2.1  ร้อยละของระดับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อส านักคอมพิวเตอร์ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส านักคอมพิวเตอร์ 
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ส านักคอมพิวเตอร์ท าการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อส านักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยใช้วิธีส ารวจผ่าน
ระบบส ารวจออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://e-survey.swu.ac.th) และการส่ง
แบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 435 คน 
และผลการประเมินความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อส านักคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 
2558 ดังนี้ ความต้องการ/ความคาดหวังในการรับบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 86.20 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) อยู่ในเกณฑร์ะดับมากที่สุด ประกอบด้วยการส ารวจ 4 ด้าน  

3.1  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ อยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21)  
คิดเป็นร้อยละ 84.20 

3.2  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ อยู่ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) คิดเป็นร้อยละ 85.80 
3.3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส านักคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21)  

คิดเป็นร้อยละ 84.20  
3.4  ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ที่ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) คิดเป็นร้อยละ 86.20 
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รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-1.5_2.1 รายงานผลการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีมีต่อส านักคอมพิวเตอร์ ปกีารศึกษา 2557 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_1a53051166a591822690afe849222081.pdf 

cc_58_NA-1.5_2.2 แผนปฏิบัตริาชการตามแผนยุทธศาสตรส์ านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_d7380d198beae99f3ae26545e623cc2d.pdf 

cc_58_NA-1.5_2.3 รายงานผลการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีมีต่อส านักคอมพิวเตอร์ ปกีารศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_72af737be5f36591e87b7ec9b4c38265.pdf 

3. มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับ ติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 

ผลการด าเนินการ 

มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับ ติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
วิจัย ตามรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน  

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-1.5_3.1 รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_3.1_02a917202804bad34a28baa069ebb78f.pdf 

4. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย และประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนฯ อย่างครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนด และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส านักคอมพิวเตอร์ผ่านระบบส ารวจออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(http://e-survey.swu.ac.th) และการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการและการด าเนินงานต่างๆ ของ  
ส านักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น  
มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 435 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของผู้รับบริการ

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_1a53051166a591822690afe849222081.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_d7380d198beae99f3ae26545e623cc2d.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_72af737be5f36591e87b7ec9b4c38265.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_3.1_02a917202804bad34a28baa069ebb78f.pdf
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และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมด้วย คิดเป็นร้อยละ 80.04 (ค่าเฉลี่ย 4.02) อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
ประกอบด้วยการส ารวจ 4 ด้าน ดังนี้ 

11. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ อยู่ที่ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.92)  
คิดเป็นร้อยละ 78.40 

12. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ อยู่ที่ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.97) คิดเป็นร้อยละ 79.40 
13. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส านักคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.79)  

คิดเป็นร้อยละ 75.80  
14. ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ที่ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.98) คิดเป็นร้อยละ 79.60 

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
ช่วงเวลาการให้บริการควรเปิดให้บริการนานกว่านี้ 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
1. ควรเพิ่มบุคลากรที่ให้บริการ เช่น การมาช่วยเหลือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ซึ่งพบว่ามี
จ านวนน้อยท าให้ใช้เวลานานมากกว่าที่จะได้มาตรวจเช็ดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา 
2. ควรส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมคอมพิวเตอร์มาทดแทน ในกรณีที่เจ้าที่คอมพิวเตอร์ประจ าหน่วยงานติด
ภารกิจอ่ืนหรือลา เพราะจะท าให้การท างานด าเนินการได้ต่อเนื่อง 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส านักคอมพิวเตอร์ 
1. ควรมีการปรับปรุง และเพ่ิมสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สามารถรองรับการท างานบนเว็บบราวเซอร์safari 
หรือ chrome (บางฐานข้อมูล) 
3. ควรมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ให้มีความเหมาะสมและให้มีพ้ืนที่ในการ
ให้บริการมากกว่านี้ 
4. ควรมีการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยส าหรับบุคลากร เป็นระยะๆ ทั้ง
ช่วงเปิดภาคการศึกษาและปิดภาคการศึกษา 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-1.5_4.1 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_4.1_0d2c30ad90d5fd8b9a859e0cd266ce9f.pdf 

cc_58_NA-1.5_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ วาระเวียนพิจารณา วันที่ 14 มิถุนายน 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_4.2_b97cf260b3920a8038a0cecfa36a358d.pdf 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_4.1_0d2c30ad90d5fd8b9a859e0cd266ce9f.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_4.2_b97cf260b3920a8038a0cecfa36a358d.pdf
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5. มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้น าผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ดังนี้ 

ประเด็นที่ควรปรับปรุง แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์
จ านวนมากไม่ทันสมัยและไม่รองรับต่อเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการใช้บริการที่
เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย 

1. ควรด าเนินการจัดท าแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 

2.  อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์   
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

2. ควรด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนในการจัดหา
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-1.5_5.1 แบบสรุปผลการประเมินจุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
ของส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_5.1_4dd7bb734c6d3938603898cadde7f4e0.pdf 

6. มีพัฒนาการของผลการด าเนินการ หรือมีผลการให้บริการที่ดีเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีพันธกิจ
เดียวกัน 

ผลการด าเนินการ 

- ไม่ได้ด าเนินการ - 

รายการหลักฐาน 

- ไม่ได้ด าเนินการ – 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00  4.00  

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-1.5_5.1_4dd7bb734c6d3938603898cadde7f4e0.pdf
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารการจัดการ 

หลักการ 

หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะต้องบริ หารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น กระบวน การพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้หลักธรรมภิบาล (Good Govermance) 

ตัวบ่งชี้ : จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ : NA-5.1 กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.3 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.4 ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ 

ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.6 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.7 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.8 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.9 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.10 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.11 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.13 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.14 ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.15 ระดับความพึงพอใจต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ : NA-5.16 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.1 กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ : นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

ผู้รายงานผล : นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล 
และเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน ดังนั้นหน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์และแผนด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ยังต้องค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดแข็งและจุดอ่อนของ
หน่วยงาน สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคม
ในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสมและเพ่ือเป็นการผลักดันให้การด าเนินการตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นและวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
ของหน่วยงานที่จะช่วยผลักดันการด าเนินการตามแผนฯให้บรรลุผลที่ต้องการ 

นอกจากนี้ ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ ควรมีการเทียบเคียงสมรรถนะ เพ่ือค้นหา
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหน่วยงานอ่ืนที่กระบวนการคล้ายกันและน าวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของหน่วยงานอ่ืน
มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธ์และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (output) และผลลัพธ์ 
(outcome) และ ค่าเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
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2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงานโดยก าหนด 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือ
บุคลากร 

3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

6. มีการก าหนดคู่ เทียบสมรรถนะและก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies)  
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรือ  2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง - จุดอ่อน ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธ์และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่
ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) และค่า
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 

1.  ส านักคอมพิวเตอร์มีแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 - 2559) ที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน ของส านักคอมพิวเตอร์ และได้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ประจ าปี โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ 
และน าเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์  
และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ 

2. ส านักคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารทุกระดับเป็นกรรมการ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักคอมพิวเตอร์ 

3. ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 
ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) หน่วยงาน 
และการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 
ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
ส านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อไป 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.1_1.1 แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มศว ปี พ.ศ. 2555-2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1 _da4050a3e7e6d619a4580cd8f660ee4c.pdf 

cc_58_NA-5.1_1.2 แผนยุทธศาสตรส์ านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1 _2ff1768d510def66396bf7917c122e36.pdf 

cc_58_NA-5.1_1.3 วิสัยทัศน์ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2557 – 2561 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1 _8e654173ae21ecacff8ca032e3f90092.pdf 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_da4050a3e7e6d619a4580cd8f660ee4c.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_2ff1768d510def66396bf7917c122e36.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_8e654173ae21ecacff8ca032e3f90092.pdf
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cc_58_NA-5.1_1.4 แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1 _dc2777a56e909a9f2aabb4d13655173f.pdf 

cc_58_NA-5.1_1.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1 _f03536c09751021c0ed77ce5fec0b27a.pdf 

cc_58_NA-5.1_1.6 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_1.6_adddecd4d8392593d155d690cac35b8b.pdf 

cc_58_NA-5.1_1.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1 _015b1ddcecb7c5535f5e1b3f700d1130.pdf 

cc_58_NA-5.1_1.8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=171 

cc_58_NA-5.1_1.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1 _ae9bbdf4bf82ec07707c31c5563fa1a1.pdf 

2. มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงานโดยก าหนด  
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการจัดประชุมบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรสรุปผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 4 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์และยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ พิจารณา อันได้แก่ คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน 
ส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.1_2.1 แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_2.1_20b34d87184231657ad67d159d20d01c.pdf 

cc_58_NA-5.1_2.2 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_2.2_f892744f78ecab6acab40035169bfc00.pdf 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_dc2777a56e909a9f2aabb4d13655173f.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_f03536c09751021c0ed77ce5fec0b27a.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_1.6_adddecd4d8392593d155d690cac35b8b.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_015b1ddcecb7c5535f5e1b3f700d1130.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=171
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1%20_ae9bbdf4bf82ec07707c31c5563fa1a1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_2.1_20b34d87184231657ad67d159d20d01c.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_2.2_f892744f78ecab6acab40035169bfc00.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_2.2_f892744f78ecab6acab40035169bfc00.pdf


หน้า 38 
 

3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการติดตามผลด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี เป็นรายไตรมาส น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ 
และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้
เหมาะสม 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.1_3.1 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_3.1_512cbe7bd1df15d76be8c1b6bdb97897.pdf 

cc_58_NA-5.1_3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับภารกิ จของ
มหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_3.2_1a37864e658389fd7fb9104230ac2d08.pdf 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้งต่อมหาวิทยาลัย 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.1_4.1 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_2de70d70ca4923dd9dd5796453aa46ae.pdf 

cc_58_NA-5.1_4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.2_4faf97ba63eea8524dd736492704b944.pdf 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_3.1_512cbe7bd1df15d76be8c1b6bdb97897.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_3.1_512cbe7bd1df15d76be8c1b6bdb97897.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_3.2_1a37864e658389fd7fb9104230ac2d08.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_2de70d70ca4923dd9dd5796453aa46ae.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.2_4faf97ba63eea8524dd736492704b944.pdf
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5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ  
ในการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ไปด าเนินการ และพิจารณาจัดท าแผน 
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีตามข้อเสนอแนะ 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.1_5.1 แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_5.1_f3c2b011c642a55b941c30f97938f888.pdf 

cc_58_NA-5.1_5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_5.2_d7ee86a5d5247dab1ecca4d962e6ccbf.pdf 

cc_58_NA-5.1_5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_5.3_6dde9676b42934e2426f39a0893f9bb2.pdf 

cc_58_NA-5.1_5.4 การประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
ส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_5.2_d7ee86a5d5247dab1ecca4d962e6ccbf.pdf 

6. มีการก าหนดคู่เทียบสมรรถนะและก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดคู่เทียบสมรรถนะ คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ได้พิจารณาก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาและการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. การพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศ 
3. การพัฒนาและการให้บริการสนับสนุนงานบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
4. การพัฒนาและการบ ารุงรักษาบริการต่างให้แก่ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_5.2_d7ee86a5d5247dab1ecca4d962e6ccbf.pdf
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ประเด็นการวิเคราะห์คู่เทียบสมรรถนะ มีดงันี ้

1.  ด้านภารกิจหลัก/พันธกิจ ทั้งสองหน่วยงานมีการด าเนินงานตามภารกิจหลักที่เหมือนกัน 
ได้แก่ การให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย การให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานมหาวิทยาลัย การให้บริการ
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การบริการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 
การสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนการสอนและวิจัย 

2.  ด้านโครงสร้างขององค์กร ทั้งสองหน่วยงานมีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กร ที่มีจ านวนฝ่ายต่างๆ 
ใกล้เคียงกัน โดยประกอบด้วยฝ่ายหลักๆ ได้แก่ ฝ่ายการบริหารงาน ฝ่ายพัฒนาดูและระบบ
สารสนเทศ ฝ่ายที่รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ฝ่ายที่ดูแลพ้ืนที่ที่เป็นส่วนขยาย
หรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

3.  จ านวนบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มี
ความครอบคลุมและครบถ้วน เพ่ือสนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเหมือนกัน 

4.  จ านวนบุคลากรในองค์กร มีจ านวนใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

4.1  ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวนบุคลากร 51 คน (รวม
ผู้บริหารที่มาจากหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน) 

4.2  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวนบุคลากร 64 คน 

5.  จ านวนผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

5.1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการแก่นิสิตทุกระดับทุกชั้นปี จ านวน 24 ,127 คน 
คณาจารย์จ านวนประมาณ 1,442 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนประมาณ 
3,907 คน (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2558) 

5.2  มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี จ านวน 24 ,470 คน 
คณาจารย์ จ านวนประมาณ 924 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนประมาณ 
1,094 คน (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2558) 

6.  ด้านสภาพกายภาพของทั้งสองหน่วยงานมีการจัดสรรห้องให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายจ านวนใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น จุดกระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
ประมาณ 645 จุด มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายประมาณ 672 จุด 
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ส านักคอมพิวเตอร์ได้วิ เคราะห์และพิจารณา เห็นว่า การเทียบเคียงกับศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้ประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการ การพัฒนาทั้งด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น จึงได้น าเสนอต่อที ่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ส านักคอมพิวเตอร์ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเลือกหน่วยงานเทียบเคียงและ
ให้ด าเนินการประสานงาน เพ่ือการร่วมมือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้ได้มีการประสานงานการและ
จัดประชุมหารือร่วมกันในเรื่องประเด็นของการเป็นคู่เทียบเคียงและการท า MOU ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนด
คู่เทียบสมรรถนะ คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้พิจารณาก าหนดสมรรถนะหลัก (Core 
Competencies) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาและการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. การพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศ 
3. การพัฒนาและการให้บริการสนับสนุนงานบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
4. การพัฒนาและการบ ารุงรักษาบริการต่างให้แก่ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย 

รายการหลักฐาน 

cc_57_NA-5.1_6.1 ภาพกิจกรรมการประชุมหารือร่วมกันระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศลิปากรและ 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.1_f4d9eaec492ebd380ca92cdfbba80a4b.pdf 

cc_57_NA-5.1_6.2 เว็บไซต์ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
http://www.cc.su.ac.th/ 

cc_57_NA-5.1_6.3 หนังสือ ขอเชิญศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นคู่เทียบเคียงสมรรถนะ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.3_a024741b4d36bfe83a4feb92748e1215.pdf 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00  5.00  

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.1_f4d9eaec492ebd380ca92cdfbba80a4b.pdf
http://www.cc.su.ac.th/
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_6.3_a024741b4d36bfe83a4feb92748e1215.pdf
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 
ผู้รายงานผล : นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานคือ คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงมี
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาส
ให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผล
การด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือหน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า
และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 

3. ผู้บริหารระดับสูงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 

5. ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

6. ผู้บริหารระดับสูงน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการน า
องค์กรและวางแผนพัฒนาตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรอื  2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

  



หน้า 43 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือหน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า
และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 

ผลการด าเนินการ 

1. ส านักคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ผู้อ านวยการ เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ 
(3) ข้าราชการในสังกัดส านักคอมพิวเตอร์ 3 คน เป็นกรรมการ 
(4) ข้าราชการซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสังกัดส านัก แต่สังกัดมหาวิทยาลัย อธิการบดีแต่งตั้ง

โดย ค าแนะน าของกรรมการตาม (1) (2)และ(3) จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 
(5) เลขานุการส านักฯ เป็นเลขานุการ 
ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแล การบริหารงานส านักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งได้มี 
การชี้แจงแนวทางการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ รวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ให้ทราบเป็นระยะ 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกับผู้บริหารส านัก
คอมพิวเตอร์ ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ 

3. ส านักคอมพิวเตอร์ มีการเปิดเผยประวัติคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ รายงาน
การประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.2_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร ์
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_008ab8f67780193062baace0ada57f0d.pdf 

cc_58_NA-5.2_1.2 เว็บเพจรายนามผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร ์
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=171 

cc_58_NA-5.2_1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารและตดิตามงานส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_99b99ecf47f8eb3465e52918eaf5dc1c.pdf 

cc_58_NA-5.2_1.4 สถิติการประชุมที่เกี่ยวข้องประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58__dc35e7f2333015cd5793f3225016715c.pdf 

cc_58_NA-5.2_1.5 เว็บเพจแนะน าโครงสร้างการบริหาร 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=159 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_008ab8f67780193062baace0ada57f0d.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=171
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_99b99ecf47f8eb3465e52918eaf5dc1c.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58__dc35e7f2333015cd5793f3225016715c.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=159
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cc_58_NA-5.2_1.6 ผลการประเมินตนเองต่อการปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_a07ac2ba23eed6b1b9f46f9e4f7e93ed.pdf 

2. ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งม่ันต่อวัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 

ผลการด าเนินการ 

ผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการก าหนดวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานร่วมกัน คือ 
STRIVE เพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สรรค์สร้างงานบริการไอทีชั้นเลิศให้กับ มศว และสังคม We will 
strive towards Innovations and Excellence in IT Services ส านั กคอมพิว เตอร์ เป็ นหน่ ว ย ง าน
สนับสนุนที่สรรค์สร้างงานบริการไอทีชั้นเลิศให้กับ มศว และสังคม 

S Service mind มุ่งสร้างสรรค์การบริการที่ดี 
T Teamwork มุ่งการท างานเป็นทีม 
R Responsibility มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
I Innovation มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม 
V Value มุ่งสร้างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม 
E Ethics & Engagement มุ่งสร้างจริยธรรมและรักองค์กร 

โดยผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กร 
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น เพ่ือท าให้ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สรรค์สร้างงานบริการไอที
ชั้นเลิศให้กับ มศว และสังคม 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.2_2.1 รายงานผลการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรม
องค์กรของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2106 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_a07ac2ba23eed6b1b9f46f9e4f7e93ed.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2106
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3. ผู้บริหารระดับสูงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 

ผู้บริหารระดับสูงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

●  ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
●  อีเมลส านักคอมพิวเตอร์ : swucc@swu.ac.th 
●  อีเมลผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ : somphop@g.swu.ac.th 
●  โทรศัพท์สายตรงผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ : โทร 15070 
●  เว็บเพจคณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=171 
●  Facebook ส านักคอมพิวเตอร์  

https://www.facebook.com/SWUComputerCenter 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.2_3.1 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

●  ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
●  อีเมลส านักคอมพิวเตอร์ : swucc@swu.ac.th 
●  อีเมลผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ : somphop@g.swu.ac.th 
●  โทรศัพท์สายตรงผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  :  โทร  15070 
●  เว็บเพจคณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=171 
●  Facebook ส านักคอมพิวเตอร์ 

https://www.facebook.com/SWUComputerCenter 
  

mailto:swucc@swu.ac.th
mailto:https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=171
https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
mailto:swucc@swu.ac.th
mailto:https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=171
https://www.facebook.com/SWUComputerCenter


หน้า 46 
 

4. ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 

1. ส านักคอมพิวเตอร์จัดให้มีการประชุมบุคลากร คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน 
ส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทุกปี 

2. ส านักคอมพิวเตอร์มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี เป็นรายไตรมาส  
3. เพ่ือทบทวนเป้าหมายและปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งข้ึน 
4. ส านักคอมพิวเตอร์มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงาน

ไปยังบุคลากรผ่านที่ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เป็นรายไตรมาส 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.2_4.2 รายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์ และประชุมบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_1bbbc0fee7394d7a447b2ba7d60c1d4a.pdf 

cc_58_NA-5.2_4.3 เว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5747 

5. ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินการ 

ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ส านักคอมพิวเตอร์มีก าหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของส านักคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ส านักคอมพิวเตอร์มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน โดยก าหนดให้มีการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม และผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_1bbbc0fee7394d7a447b2ba7d60c1d4a.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5747
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ตามล าดับ นอกจากนี้มีระบบการบริหารคุณภาพภายในหน่วยงาน อันได้แก่ การประกันคุณภาพฯ การ
บริหารความเสี่ยง กิจกรรมการประหยัดพลังงาน กิจกรรม 5ส และได้มีการรายงานสถานะการเงินต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการมาใช้ประโยชน์จากแหล่งฐานข้อมูลเดียวกัน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ส านักคอมพิวเตอร์จัดให้มีการให้บริการต่างๆ ตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์ให้แก่ นิสิต 

คณาจารย์ หน่วยงาน บุคลากรและบุคคลทั่วไป อันได้แก่ 
●  วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
●  บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
●  บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 
●  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการวิชาการ 

4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธ

กิจที่ก าหนดไว้ โดยได้มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมถึงกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
ส านักคอมพิวเตอร์มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน การหาผลประโยชน์ และผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกเดือน 
นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรรับทราบผ่าน 
ที่ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกเดือน 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีการแต่งตั้ง
ผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้แทนบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เป็นคณะกรรมการและมี
การจัดประชุมอย่างเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้ส านักคอมพิวเตอร์ยังได้มีการแต่งตั้งบุคลากรเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือร่วมด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ 
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7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
ผู้บริหารได้มีการกระจายอ านาจไปยังรองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ส านักคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่าย เลขานุการส านักฯ และบุคลากร ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 
การบริหารงานด้านต่างๆ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งและการมอบหมายงาน 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วย

ความเป็นธรรม เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการแจ้งให้บุคลากร
รับทราบผ่านที่ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับ กฎระเบียบ 
และประกาศผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว (http:;//edocument.swu.ac.th) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
ส านักคอมพิวเตอร์มีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของหน่วยงาน โดย

ยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของหน่วยงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากร 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
ส านักคอมพิวเตอร์มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทาง

ความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผู้รับบริการ และ
บุคลากรของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นผ่านจากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 

รายการหลักฐาน 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

cc_58_NA-5.2_5.1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการส านักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2111 

cc_58_NA-5.2_5.1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการส านักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2110 
  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2111
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2110
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cc_58_NA-5.2_5.1.4 รายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบรหิารและตดิตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปี งบประมาณ 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_1bbbc0fee7394d7a447b2ba7d60c1d4a.pdf 

cc_58_NA-5.2_5.1.5 เว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5747 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

cc_58_NA-5.2_5.2.1 รายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบรหิารและตดิตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปี งบประมาณ 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_1bbbc0fee7394d7a447b2ba7d60c1d4a.pdf 

cc_58_NA-5.2_5.2.2 ผลด าเนินงานและหลักฐานประกันคณุภาพภายในส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4464 

cc_58_NA-5.2_5.2.3 ผลด าเนินงานและหลักฐานการบริหารความเสี่ยง 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4469 

cc_58_NA-5.2_5.2.4 ผลด าเนินงานและหลักฐานมาตรการประหยัดพลังงาน 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4470 

cc_58_NA-5.2_5.2.5 เว็บเพจกิจกรรม 5ส ส านักคอมพิวเตอร ์
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=1180#.VT4Jo9LtlHw 

cc_58_NA-5.2_5.2.6 ผลการด าเนินงานการบริหารการเงินและงบประมาณส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_eb951ce3168099bb0c3c9b190ca3d80a.pdf  

cc_58_NA-5.2_5.2.7 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 
●  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) http://huris.swu.ac.th  
●  ระบบบัญชีเงินเดือน (ข้าราชการและลูกจ้างประจ า) http://ccapp.swu.ac.th/app/ps/ 
●  ระบบ SWU Data Warehouse สารสนเทศของมหาวิทยาลัย http://infoservice.swu.ac.th 
●  ระบบตดิตามยุทธศาสตร์ มศว http://sap.swu.ac.th/ 
●  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว (SWU e-meeting) http://emeeting.swu.ac.th 
●  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ http://edocument.swu.ac.th 
●  ระบบแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส ์ http://eform.swu.ac.th/ 
●  ระบบข่าวกิจกรรม มศว http://news.swu.ac.th/ 
●  หนังสือเวียน http://ccapp.swu.ac.th/docflow/ 
●  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.swu.ac.th/ 
●  สื่อสิ่งพิมพ์ ส านักคอมพิวเตอร ์ http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=248 
●  ระบบบรหิารงานโครงการ (Project management system) http://project.swu.ac.th 
●  ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (Register online for SWU training system) http://train.swu.ac.th 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_1bbbc0fee7394d7a447b2ba7d60c1d4a.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5747
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_1bbbc0fee7394d7a447b2ba7d60c1d4a.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4464
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4469
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4470
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=1180#.VT4Jo9LtlHw
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_eb951ce3168099bb0c3c9b190ca3d80a.pdf
http://huris.swu.ac.th/
http://ccapp.swu.ac.th/app/ps/
http://infoservice.swu.ac.th/
http://sap.swu.ac.th/
http://emeeting.swu.ac.th/
http://edocument.swu.ac.th/
http://eform.swu.ac.th/
http://news.swu.ac.th/
http://ccapp.swu.ac.th/docflow/
http://eprocurement.swu.ac.th/
http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=248
http://project.swu.ac.th/
http://train.swu.ac.th/
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●  ระบบแบบส ารวจออนไลน์ (E-Survey System) http://esurvey.swu.ac.th 
●  ระบบจองห้องออนไลน์ (Room reservation system) http://roombook.swu.ac.th  
●  ฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU) http://mou.swu.ac.th 
●  เว็บรายบุคคล http://personal.swu.ac.th/ 
●  computer center service http://ccapp.swu.ac.th/ticket/ 
●  ระบบบรหิารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย http://transys.swu.ac.th/ 
●  ระบบ SWU WebHelp http://webhelp.swu.ac.th/ 
●  สถติิเว็บไซต์ มศว http://counter.swu.ac.th/sumStat.asp 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

cc_58_NA-5.2_5.3.1 รายงานประจ าปี 2558 ส านักคอมพิวเตอร ์
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2115 

cc_58_NA-5.2_5.3.2 รายงานส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.16_22191b43768c766e9faed04b64dd412a.pdf 

cc_58_NA-5.2_5.3.3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_96585705277bd4d1ca1076b828b714ff.pdf  

cc_58_NA-5.2_5.3.4 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_1364607f9877fcb3ebb40b2f6ab44092.pdf 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

cc_58_NA-5.2_5.4.1 รายงานประจ าปี 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2115 

cc_58_NA-5.2_5.4.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2110 

cc_58_NA-5.2_5.4.3 ผลด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2559  
ดูจาก รายงานประเมินตนเอง ส านักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4464 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

cc_58_NA-5.2_5.5.1 สถิติการประชุมที่ เกี่ยวข้องประจ าปีการศึกษา 2558 ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการประจ า 

ส านักคอมพิวเตอร์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและบริหารงาน ส านักคอมพิวเตอร์ และประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58__dc35e7f2333015cd5793f3225016715c.pdf 

http://esurvey.swu.ac.th/
http://roombook.swu.ac.th/
http://mou.swu.ac.th/
http://personal.swu.ac.th/
http://ccapp.swu.ac.th/ticket/
http://transys.swu.ac.th/
http://webhelp.swu.ac.th/
http://counter.swu.ac.th/sumStat.asp
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2115
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.16_22191b43768c766e9faed04b64dd412a.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_96585705277bd4d1ca1076b828b714ff.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_1364607f9877fcb3ebb40b2f6ab44092.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2115
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2110
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4464
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58__dc35e7f2333015cd5793f3225016715c.pdf
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cc_58_NA-5.2_5.5.2 ผลการด าเนินงานการบริหารการเงินและงบประมาณส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_eb951ce3168099bb0c3c9b190ca3d80a.pdf 

cc_58_NA-5.2_5.5.3 ข่าวสาร ท่ีเป็นการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร รายงานผลการด าเนินงานต่างๆ ให้บคุลากรทั่วท้ังองค์กร
และหรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางดังนี้ 

●  เว็บไซตส์ านักคอมพิวเตอร ์ http://cc.swu.ac.th 
●  Facebook ส านักคอมพิวเตอร ์ https://www.facebook.com/SWUComputerCenter 
●  ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ http://emeeting.swu.ac.th 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
cc_58_NA-5.2_5.6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_008ab8f67780193062baace0ada57f0d.pdf 

cc_58_NA-5.2_5.6.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารและตดิตามงานส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_99b99ecf47f8eb3465e52918eaf5dc1c.pdf 

cc_58_NA-5.2_5.6.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ส านักคอมพิวเตอร์ (ผ่านระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ มศว) 
http://edocument.swu.ac.th/GDoc_Searched2.asp?category_id=1&doc_type_id=16&sub_type_id=51&de
pt_type_id=1&dept_id=5900 

cc_58_NA-5.2_5.6.4 ช่องทางการรับความคิดเห็น เช่น 
●  Facebook ส านักคอมพิวเตอร์  https://www.facebook.com/SWUComputerCenter 
●  อีเมล swucc@swu.ac.th 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
cc_58_NA-5.2_5.7.1 เอกสารการมอบหมายงาน หรือ TOR 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_5d991ddb817e3cc7558a2509819ddd45.pdf 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
cc_58_NA-5.2_5.8.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย 
http://edocument.swu.ac.th 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
cc_58_NA-5.2_5.9.1 รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://cc.swu.ac.th/Portals/1/Report%20plandevelop%202559_6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD
%E0%B8%99.pdf?ver=2016-06-15-120006-010 

cc_58_NA-5.2_5.9.2 การขอเปลี่ยนต าแหน่งทีสู่งขึ้น 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_a13d681c9abd58aefe4746392e79e25b.pdf 

cc_58_NA-5.2_5.9.3 ส่งเสรมิให้บุคลากรศึกษาต่อที่สูงข้ึน 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_6d7213758d6b9d61e01d07b571579f1d.pdf 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_eb951ce3168099bb0c3c9b190ca3d80a.pdf
http://cc.swu.ac.th/
https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
http://emeeting.swu.ac.th/
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_008ab8f67780193062baace0ada57f0d.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_99b99ecf47f8eb3465e52918eaf5dc1c.pdf
http://edocument.swu.ac.th/GDoc_Searched2.asp?category_id=1&doc_type_id=16&sub_type_id=51&dept_type_id=1&dept_id=5900
http://edocument.swu.ac.th/GDoc_Searched2.asp?category_id=1&doc_type_id=16&sub_type_id=51&dept_type_id=1&dept_id=5900
https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
mailto:swucc@swu.ac.th
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_5d991ddb817e3cc7558a2509819ddd45.pdf
http://edocument.swu.ac.th/
http://cc.swu.ac.th/Portals/1/Report%20plandevelop%202559_6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf?ver=2016-06-15-120006-010
http://cc.swu.ac.th/Portals/1/Report%20plandevelop%202559_6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf?ver=2016-06-15-120006-010
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_a13d681c9abd58aefe4746392e79e25b.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_6d7213758d6b9d61e01d07b571579f1d.pdf
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cc_58_NA-5.2_5.9.4 สวัสดิการในการท าประกันอุบัติเหตุให้แก่บคุลากร 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_ef5eba3ea3d372e68c342e6231e35d26.pdf 

cc_58_NA-5.2_5.9.5 การขอรับค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ และเงินสาขาขาดแคลน 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_ebf18056e20fb1b0ced28fe5e42ee270.pdf 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

cc_58_NA-5.2_5.10.1 รายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปี งบประมาณ 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_1bbbc0fee7394d7a447b2ba7d60c1d4a.pdf 

6. ผู้บริหารระดับสูงน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการน าองค์กร
และวางแผนพัฒนาตนเอง 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหาร เพ่ือน าไปใช้
ปรับปรุงการบริหารงาน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.2_6.1 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.16_22191b43768c766e9faed04b64dd412a.pdf 

cc_58_NA-5.2_6.2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_96585705277bd4d1ca1076b828b714ff.pdf 

cc_58_NA-5.2_6.3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_1364607f9877fcb3ebb40b2f6ab44092.pdf 

cc_58_NA-5.2_6.4 ผลประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเชิงบริหารจดัการของผู้บริหาร ประจ าปี. 2559 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2114 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย คะแนน หมายเหตุ 
ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00   5.00  

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_ef5eba3ea3d372e68c342e6231e35d26.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2%20_ebf18056e20fb1b0ced28fe5e42ee270.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.1_4.1_1bbbc0fee7394d7a447b2ba7d60c1d4a.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.16_22191b43768c766e9faed04b64dd412a.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_96585705277bd4d1ca1076b828b714ff.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_1364607f9877fcb3ebb40b2f6ab44092.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2114
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ ์

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :   
ผู้รายงานผล :  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารและการจัดการให้
บรรลุผลตามส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการงานประจ าปีของหน่วยงานจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
และจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

เกณฑ์การประเมิน :  

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของมหาวิทยาลัย  
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ :  

1. ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้อ านวยการ 
2. ใช้คะแนนผลการประเมินผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดี 
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.4 ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

ผู้รายงานผล : นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กรมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพความ
ถนัดความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการท างาน หน่วยงานมีการพัฒนา
บุคลากรตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง -จุดอ่อนด้าน
บุคลากร และความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

2. มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและ
ผลลัพธ์ 

3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของ

แผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
5. มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากร และ
ความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก
หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ผลการด าเนินการ 

จัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง -จุดอ่อน  
ด้านบุคลากร และความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
สมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.4_1.1 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf 

2. มีตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์  

ผลการด าเนินการ 

มีการตั้งตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ดังนี้ 

 เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ ในการ

เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายฯ และระบบปฏิบัติการต่างๆ) ด้านงานการเงินและบัญชี 
เป็นต้น 

2. ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
การใช้งานระบบต่างๆ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3. ด้านการพัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
เช่น ศิลปะการสื่อสาร งานบริการ การท างานเป็นทีม เป็นต้น 

4. ด้านการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น 

5. ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบริหาร 
  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_1.1_e618c0c659343580d3df19c1f43d7603.pdf
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 ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

บุคลากรอย่างน้อย 1 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.4_2.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_2.1_231701f7c024d912f18d6d12b3ccc718.pdf 

3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

ผลการด าเนินการ 

1. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์ของส านักคอมพิวเตอร์ 
2. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร ในการประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.4_3.1 เว็บไซต์การให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7286 

cc_58_NA-5.4_3.2 รายงานการประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_3.2_5200d18cfe3fa823d502e1e34cfc7d0a.pdf 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

1. มีการด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 

2. มีการรายงานการด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_2.1_231701f7c024d912f18d6d12b3ccc718.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7286
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_3.2_5200d18cfe3fa823d502e1e34cfc7d0a.pdf
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รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.4_4.1 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (รอบ 6 เดือน) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_4.1_9c272d0d3aba73d1542464c474cfa446.pdf 

cc_58_NA-5.4_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 6/2559  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_4.2_a8fb3ceb01acd3d45e65353737b45cb3.pdf 

5. มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินการ 

น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การปรับแผนพัฒนาบุคลากร โดยเพ่ิมเติมการอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และ
ดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

2. การผลักดันให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านการ
พัฒนาความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น 

3. จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้จากการอบรม หรือการจัดท าองค์ความรู้ในแต่ละวิชาชีพ เพ่ือเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่น 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.4_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 6/2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_5.1_5131d685bd2daf488282878de97a3124.pdf 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00  5.00  

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_4.1_9c272d0d3aba73d1542464c474cfa446.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_4.2_a8fb3ceb01acd3d45e65353737b45cb3.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.4_5.1_5131d685bd2daf488282878de97a3124.pdf
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ

การปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : น าเข้า (I) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

ผู้รายงานผล : นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม 
และเป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรม และเป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรม
ของผู้บริหาร ในการเปิดโอกาสให้บุคลากร (นอกเหนือจากบุคลากรสายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษาวิชาชีพ และการดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่มี
ค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกคนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีรายละเอียดคือ 

1. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในด้านต่างๆ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานแล้ว จ านวน 47 คน จาก
บุคลากรทั้งหมดจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559) โดยแจ้งเพ่ือพิจารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

2. ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2558 บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถในด้านต่างๆ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานแล้ว จ านวน 47 คน จากบุคลากร
ทั้งหมดจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) โดยแจ้งเพ่ือทราบใน 
ที่ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 47 คน 

2. จ านวนบุคลากรทั้งหมด 47 คน 

3. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 100 ร้อยละ 

รายการเอกสาร 

cc_58_NA-5.5_1.1 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.5_1.1_279913ca2931c808dc9d0e04da3583fc.pdf 

cc_58_NA-5.5_1.2 รายงานการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร ์ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.5_1.2_fd9ec269dd9201c00b329b6734e1b08e.pdf 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย คะแนน หมายเหตุ 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

100.00 ร้อยละ 47.00 47.00 100.00  5.00  

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.5_1.1_279913ca2931c808dc9d0e04da3583fc.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.5_1.2_fd9ec269dd9201c00b329b6734e1b08e.pdf
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.6 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ ์(O) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 

ผู้รายงานผล : อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางใน  
การก าหนดปัจจัยส าคัญที่สร้างความผาสุข และสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดย
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน เน้นวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ส าคัญน าไปสู่บรรยากาศการท างานที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งการผูกใจ
ผู้ปฏิบัติงานให้ท างานเพ่ือสนับสนุนบรรยากาศดังกล่าว และท าให้หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอันน าไปสู่ความส าเร็จ 

วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยมีประเด็นการประเมินต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือส ารวจการมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และปริมาณงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง รวมถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและ
ได้รับการยอมรับ 

2. ด้านวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส ารวจบรรยากาศในการท างาน (การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา) 
การให้ความเคารพนับถือ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาการท างาน 

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือส ารวจการจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เพียงพอและ
เหมาะสม ต่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานที่ความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

4. ด้านภาวะผู้น าองค์กร เพ่ือส ารวจการให้ความส าคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้
ก าลังใจบุคลากรในโอกาสต่างๆ และการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือส ารวจการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และ
ปรับปรุง 

6. ด้านสวัสดิการ เพ่ือส ารวจประเด็นการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม ความสะดวกสบาย
ในการขอรับสวัสดิการต่างๆ 



หน้า 61 
 

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน เพ่ือส ารวจการสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรและสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นระบบ 

เกณฑ์การประเมิน : 

ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 

จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในตัวองค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ NA-5.6 ระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยก าหนด
หน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน 

2. คณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในตัวองค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ NA-5.6 ร่วมกัน
ก าหนดประเด็นการประเมินเพ่ือการ ส ารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน
และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินเพ่ือการส ารวจความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร

ของบุคลากร ส านกัคอมพิวเตอร์ 

ประเด็นการประเมินต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ :  
NA-5.6 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของ

บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2. ด้านคุณลักษณะเฉพาะงาน (หน้าที่ความรับผดิชอบ)  ด้านหน้าที่ความรับผดิชอบ 

3. ด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทนตา่งๆ และสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ 

 ด้านสวสัดิการ 

4. ด้านภาวะผู้น า  ด้านภาวะผู้น าองค์กร 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6. ด้านคุณลักษณะทางสังคม  ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

7. ด้านการตดิต่อสื่อสาร  

8. ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาบุคลากร  ด้านการพัฒนาบคุลากร/การสรา้งความก้าวหนา้ในสายงาน 
9. ด้านความสมดลุยภาพระหว่างชีวติการท างานและ

ชีวิตส่วนตัว 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 

10. ความศรัทธา และยอมรับในเป้าหมายและคุณค่าของ
องค์กร 

 

11. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร  

12. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กร 
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จากนั้นรวบรวมข้อค าถามตามประเด็นการประเมินฯ และจัดท าเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่น าไปสู่บรรยากาศการท างานที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งการผูกใจผู้ปฏิบัติงานให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและน าสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3. แจกแบบส ารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2559 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 47 คน จากนั้นน าข้อมูลจากแบบส ารวจมา
ประมวลผล  

โดยสรุปจัดท าเป็นรายงานการส ารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งภาพรวมของความพึงพอใจและความผูกพันอยู่ที่ระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่าดับ 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.63 ดังนี้ 

 ความความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ใน 9 ด้าน 
ภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 คิดเป็นร้อยละ 74.05 ดังนี้ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.72 74.47 มาก 
ด้านคุณลักษณะเฉพาะงาน (หน้าที่ความรับผดิชอบ)  3.98 79.57 มาก 

ด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทนตา่งๆ และสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ 3.37 67.47 ปานกลาง 
ด้านภาวะผู้น า 3.56  71.21 มาก 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.62 72.34 มาก 
ด้านคุณลักษณะทางสังคม 4.02 80.43 มาก 
ด้านการตดิต่อสื่อสาร 3.71 74.23 มาก 

ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาบุคลากร 3.51 70.13 มาก 
ด้านความสมดลุยภาพระหว่างชีวติการท างานและชีวิตส่วนตัว  3.91 78.16 มาก 

 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ใน 3 ด้าน ภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.23 ดังนี้ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 

ความศรัทธา และยอมรับในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร 3.76 75.20 มาก 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร 4.29 85.78 มากที่สุด 
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร  3.85 77.02 มากที่สุด 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างาน จากคะแนนเต็ม 5 

3.78 คะแนน 

รายการเอกสาร 

cc_58_NA-5.6_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.6_1.1_d94389953aa9401aacf74e3ccc8b9d34.pdf  

cc_58_NA-5.6_1.2 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
ส านักคอมพิวเตอร์  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.6_1.2_f132659e4ff738c60f5b8ebd1ba3ee99.pdf  

cc_58_NA-5.6_1.3 รายงานการส ารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.6_1.3_81cda8034bd2e31d4e4129aefaee7e7a.pdf 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

4.00 คะแนน 3.78 1.00 3.78  3.78  

 
  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.6_1.1_d94389953aa9401aacf74e3ccc8b9d34.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.6_1.2_f132659e4ff738c60f5b8ebd1ba3ee99.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.6_1.3_81cda8034bd2e31d4e4129aefaee7e7a.pdf
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.7 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ : นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 

ผู้รายงานผล : นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟ้องร้อง จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ 
โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ  
มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของหน่วยงานภายใต้
กรอบ การวิเคราะห์ ดังเช่น - ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ - ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ - ด้านปฏิบัติการ - ด้านบริบทอ่ืน ๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพิบัติ ด้าน
ชื่อเสียง ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ประเด็น 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายใน
หน่วยงานและปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

5. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการด าเนินการตามแผนฯ 
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6. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ที่สาคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรือ  2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ  4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

ผลการด าเนินการ 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์ 
โดยได้มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการ  มีการก าหนดรอบการประชุมอย่างสม่ า เสมอ
ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ 
เลขที่ 042/2557  ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2557 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.7_1.1 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุ มภายใน ส านักคอมพิวเตอร์   
เลขที ่042/2557 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201405066.pdf  

cc_58_NA-5.7_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2558 
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255804_minute.pdf  

cc_58_NA-5.7_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2558 
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255805_minute.pdf  

cc_58_NA-5.7_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255901_minute.pdf  

cc_58_NA-5.7_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2559 
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255902_minute.pdf 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของหน่วยงานภายใต้กรอบ 
การวิเคราะห์ ดังเช่น - ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ - ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ - 
ด้านปฏิบัติการ - ด้านบริบทอ่ืนๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ประเด็น 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ได้มีการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงทั้งด้าน ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน  

http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201405066.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255804_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255805_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255901_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255902_minute.pdf
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โดยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งหมด 10 ความเสี่ยงที่พบโดยทั้ง 10 ความเสี่ยงที่พบจะอยู่
ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ดังนี้ 

1) ด้านบริหารและการจัดการหน่วยงาน 
2) ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน (ภายนอก) 
3) ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.7_2.1 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบ RM_7.4-1  
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_46740.pdf   

cc_58_NA-5.7_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2558 
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255805_minute.pdf 

cc_58_NA-5.7_2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255901_minute.pdf 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือความน่าจะเป็นในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีตและสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีการจัดล าดับตามระดับความเสี่ยงดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศไม่รองรับต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง 
2. ระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุมต่อภารกิจมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมมากขึ้น 
3. ไม่สามารถหารายได้เพ่ิมขึ้น 
4. ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในสายงาน 
5. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง 
6. การใช้เงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้เงิน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.7_3.1 แผนการบรหิารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบ RM_7.4-2 
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_46741.pdf  

cc_58_NA-5.7_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 1/2559  
วันที่ 28 มกราคม 2559 วาระที่ 4.1  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7_3.2_72e8da806721a7b566698cc82af9a9d6.pdf 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_46740.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255805_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255901_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_46741.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7_3.2_72e8da806721a7b566698cc82af9a9d6.pdf
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4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงานและ
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  

ผลการด าเนินการ 

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่เป็นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในก็จะ
เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการหน่วยงาน เช่น ระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุมต่อภารกิจมหาวิทยาลัย 
ที่เพ่ิมมากขึ้น ระบบสารสนเทศไม่รองรับต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นจะ
เป็นเรื่องเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง เนื่องจากไฟฟ้าดับ 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.7_4.1 แผนการบรหิารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบ RM_7.4-2 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_46741.pdf 

5. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการด าเนินการตามแผนฯ 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงานประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยจัดท าเป็นเอกสารรายงานตาม
แบบ ปย. 2 ต่อผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.7-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ส านักคอมพวิเตอร์ ครัง้ที่ 1/2559 วันท่ี 

19 มกราคม 2559 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255901_minute.pdf  

cc_58_NA-5.7-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ส านักคอมพวิเตอร์ ครัง้ที่ 2/2559 วันท่ี 

26 มกราคม 2559 

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255902_minute.pdf  

cc_58_NA-5.7-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 วาระที่ 

4.2 รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ส านักคอมพิวเตอร์ งวดก่อน : รอบ 6 เดือน) 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7_5.3_bcaea51c1c94be0f63bbadb405b15f26.pdf 

cc_58_NA-5.7-5.4 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายบัวศรี 2559 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_45791.pdf  

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_46741.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255901_minute.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255902_minute.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7_5.3_bcaea51c1c94be0f63bbadb405b15f26.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_45791.pdf
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cc_58_NA-5.7-5.5 รายงานการติดตามและตรวจสอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ระบบสารสนเทศ 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_45792.pdf  

cc_58_NA-5.7-5.6 แนวปฏิบัติที่ดีการจดัการข้อมลูและส ารองข้อมูลดิจติอลระหว่างส านักคอมพิวเตอร์และส านักหอสมุดกลาง 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_46759.pdf 

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินการ 

จากผลการประเมินในปี 2558 ได้น าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง
หลังจากจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน รวมทั้ง
ความเสี่ยงในด้านอ่ืนๆ  มาพิจารณาเพิ่มเติม  ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2559 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.8-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์   
ครั้งที ่1/2559 วาระที่ 3.1 การด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM7.4-1 และแผนการบริหารความเสี่ยง RM7.4-2 
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255901_minute.pdf  

cc_58_NA-5.8-6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559  
วาระที่ 4.2 แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7_6.2_182d6aefac1840163d43d22d726a4f79.pdf 

cc_58_NA-5.8-6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2559 วาระที่ 
4.1 แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255902_minute.pdf 

7. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความ
เสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

  

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_45792.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_46759.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255901_minute.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7_6.2_182d6aefac1840163d43d22d726a4f79.pdf
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255902_minute.pdf
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รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.7-7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2559 
วาระที่ 4.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255903_minute.pdf  

cc_58_NA-5.7-7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
วาระที่  4.2 รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ส านักคอมพิวเตอร์ งวดก่อน : รอบ 6 เดือน) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7_7.2_74ad4d1ad038acbb29b002d5973e0d1b.pdf 

cc_58_NA-5.7.7.3 รายงานการติดตามการควบคุมภายใน (ปย.2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งวดก่อนรอบ 6 เดือน) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7 _757957f58f1618f4fe926a76573d9dbf.pdf 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

7.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7.00  5.00  

 
  

http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt499_255903_minute.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7_7.2_74ad4d1ad038acbb29b002d5973e0d1b.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.7%20_757957f58f1618f4fe926a76573d9dbf.pdf
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.8 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : นายนคร  บริพนธ์มงคล 

ผู้รายงานผล : นายนคร  บริพนธ์มงคล 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้เช่นกัน 
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็น
คณะท างาน 
2. มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  โดยก าหนดประเด็นความรู้ และเป้ าหมายของ 
การจัดการความรู้ ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน 
และก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 2 
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งาน และเผยแพร่ ไปสู่บุคลากรกลุ่ม เป้ าหมาย 
ที่ก าหนด 
4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดน าแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และ
ผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการน าไปปฏิบัติ 
5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่น าไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
7. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ในปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรือ  2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ  4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็น
คณะท างาน 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการระบบ
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารของ 
ส านักคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นคณะท างาน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.8_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ที่ 34/2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_ad051430079db5dbd869b5d6afa59b4e.pdf 

2. มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปี  
พ.ศ. 2558 - 2559 โดยมีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สนับสนุน
วิสัยทัศน์ หรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 
และก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง โดยจัดท าแผนการ
ด าเนินงานระยะยาว และแผนการท างานระยะสั้นรายปี เพ่ือด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.8_2.1 แผนการด าเนินงานจัดการความรู้ส านักคอมพวิเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2558 - 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_b57d311eef5eb23f5d38de76c9edddc8.pdf 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_ad051430079db5dbd869b5d6afa59b4e.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_b57d311eef5eb23f5d38de76c9edddc8.pdf
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3. มีการแบ่ งปันและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ จากความรู้  และทักษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรง  
(Tacit Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 2 
เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

ผลการด าเนินการ 

ด าเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่างๆ ในอาคารส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นเวทีจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.8_3.1 โครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงานต่างๆ ในอาคารส านักงานอธิการบดี  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_5a251ad856bdf2a2b44f3b57d0577738.pdf 

4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดน าแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 
หรือคณะท างานมีการติดตามผลท่ีเกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการน าไปปฏิบัติ 

ผลการด าเนินการ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่างๆ ในอาคารส านักงานอธิการบดี  

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.8_4.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ไอซีท ี
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารส านักงานอธกิารบดี  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_c139e92ffb8fd8db0a03df0fe2e56f6d.pdf 

5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
น าไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินการ 

มีการรวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้ น ามาพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ด ีโดยแบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้ 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_5a251ad856bdf2a2b44f3b57d0577738.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_c139e92ffb8fd8db0a03df0fe2e56f6d.pdf
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1. การจัดการข้อมูลและส ารองข้อมูลดิจิตอล ระหว่างส านักคอมพิวเตอร์และส านักหอสมุดกลาง 
(ฉบับปรังปรุง) 

2. แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่างๆ ในอาคาร
ส านักงานอธิการบดี 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.8_5.1 การจัดการข้อมูลและส ารองข้อมูลดิจิตอล ระหว่างส านักคอมพิวเตอร์และส านักหอสมุดกลาง  
(ฉบับปรังปรุง)  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_1770a2cdcb27e24fecebeee47b81f986.pdf 

cc_58_NA-5.8_5.2 แนวปฏิบัติที่ดีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่างๆ ในอาคาร
ส านักงานอธิการบดี 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_ca9a47e177d243a0a2967f6275900856.pdf 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ 
กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่ วยงานต่างๆ ใน
อาคารส านักงานอธิการบดี และได้ด าเนินงานเรียบร้อยแล้วนั้น จึงน าผลการประเมินความส าเร็จของ
โครงการตามแผนการจัดการความรู้ส านักคอมพิวเตอร์รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
ครั้ งที่  6/2559 วันที่  30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 12 เพ่ือพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง
แผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดี
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่วยงานต่างๆ ในอาคารส านักงานอธิการบดี แบ่งเป็น 4 
ระดับ ดังนี้ 

1. ด้านกิจกรรม  ได้  4.68  คะแนน 
2. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้  4.49  คะแนน 
3. ด้านปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ได้  4.68  คะแนน 
4. ด้านแนวปฏิบัติที่ดี / คู่มือ  ได้  4.68  คะแนน 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_1770a2cdcb27e24fecebeee47b81f986.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_ca9a47e177d243a0a2967f6275900856.pdf
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รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.8_6.1 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์หน่วยงานต่างๆ ในอาคารส านักงานอธิการบดี 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005918&web_system_id=1 

cc_58_NA-5.8_6.2 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_d6199e331173e0d10fed681ec5b26bc9.pdf 

7. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ในปีต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

ตามท่ีคณะกรรมการจัดการความรู้ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการจัดการโครงการจัดการความรู้ 
กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่างๆ ในอาคาร
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น  จึงน าผลการประเมินความส าเร็จของโครงการตาม
แผนการจัดการความรู้ส านักคอมพิวเตอร์ รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 
6/2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 12 เพ่ือพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ในปีต่อไป 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.8_7.1 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_e8fe7ff582e2bec8d628298c48e62473.pdf 

cc_58_NA-5.8_7.2 แผนการด าเนินงาน 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_57cae53ca8333914e91a72068b9cd19b.pdf 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

7.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7.00 ✓  5.00  

  

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005918&web_system_id=1
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_d6199e331173e0d10fed681ec5b26bc9.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_e8fe7ff582e2bec8d628298c48e62473.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.8_57cae53ca8333914e91a72068b9cd19b.pdf
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.9 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
ผู้รายงานผล : นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ความถูกต้อง ในสิ่งที่ต้องการศึกษา 
มีการรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
หน่วยงานจึงควรให้ความส าคัญกับการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ท่ีเน้นการน าผลมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรงและท าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะต่างๆ 
ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเรียกว่า “การวิจัยสถาบัน” 
โดยหน่วยงานควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรท างานวิจัยสถาบัน และน าผลที่ได้
จากการวิจัยสถาบันไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการระบุประเด็นปัญหาที่ควรด าเนินการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปัญหาในการ
บริหารจัดการหรือในการท างานหรือเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 

2. มีการจัดสรรงบประมาณและ/หรือทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบัน 
3. มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและท าการเผยแพร่เพ่ือการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 

1 โครงการต่อปีที่ประเมิน 
4. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการน าผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการ

ท างานของหน่วยงาน 
5. มีการน าผลประเมินมาพัฒนาไปต่อยอดงานวิจัยสถาบัน หรือหน่วยงานมีการผลิตงานวิจัยสถาบัน

อย่างต่อเนื่อง 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. มีการระบุประเด็นปัญหาที่ควรด าเนินการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปัญหาในการ

บริหารจัดการหรือในการท างานหรือเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการน าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร 

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยการท างานเดิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 

ทางฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าไฟล์แบบฟอร์มในการจัดเก็บ มคอ.1 -

มคอ.7 และน าขึ้นเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ http://academic.swu.ac.th/ เพ่ือเปิดให้คณะ/วิทยาลัย/

สถาบัน/ส านัก   ดาวน์โหลดไปใช้งานเพ่ือท าการบันทึก มคอ.1-มคอ.7  และก าหนดให้หน่วยงานบันทึก

ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ MS word และ PDF file และเมื่อหน่วยงานด าเนินการเรียบร้อยแล้วต้องท าการ write 

ข้อมูลลงในแผ่น CD และจัดส่งมายังกองบริการการศึกษา รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานท าการเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล

บนเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน  

ซึ่งการด าเนินการรูปแบบเดิมนี้ท าให้พบปัญหาต่างๆดังนี้ 

- การบันทึกข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่านไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน ถึงแม้ฝ่ายวิชาการ กองบริการ

การศึกษาจะท าไฟล์ต้นแบบไว้ให้ ก็จะพบว่ามีอาจารย์บางท่านท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอง 

- เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไม่มีเครื่องมอืช่วยในการติดตามงาน 

- เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบของส่วนกลางกองบริการการศึกษาไม่มีเครื่องมือช่วยในการติดตาม

งาน และใช้เวลานานมากในการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 

- สิ้นเปลื้องทรัพยากรพ้ืนที่ในการจัดเก็บไฟล์ของแต่ละหน่วยงาน 

- ไม่มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

- ผู้บริหารยากต่อการเรียกดูสถิติข้อมูล 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้หารือร่วมกับฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

เพ่ือเข้าด าเนินการจัดท าระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในรูปแบบ Web 

Application โดยเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการงาน โดยการพัฒนา

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทางผู้จัดท าจะด าเนินการเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่างๆดังนี้ 

- ลดความซ้ าซ้อนของการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งระบบสามาระเชื่อมโยงกับระบบ SUPREME ได ้

- ลดระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 

- ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- ช่วยในการติดตามงานทั้งเจ้าหน้าที่ของกองบริการการศึกษา นักวิชาการศึกษาของหน่วยงาน 
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- สะดวกต่อกการสืบค้นข้อมูล ทั้งเจ้าหน้าที่ของกองบริการการศึกษา นักวิชาการศึกษาของ

หน่วยงาน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

- ประหยัดทรัพยากรพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 

- ง่ายต่อการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

- ง่ายต่อการเรียกดูข้อมูลสถิติของผู้บริหาร 

ดังนั้นทางส านักคอมพิวเตอร์จึงน าประเด็นต่างๆ มาพัฒนาเป็นโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อวิเคราะห์

หาปัญหาด้านการจัดท าระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติออนไลน์ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และเน้นประโยชน์ต่อการน าสารสนเทศเข้าไปบริหารจัดการการเรียนการสอน

เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นบทบาทของทางส านักคอมพิวเตอร์ที่ต้องพัฒนาระบบ

สารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.9_1.1  เอกสารรายงานการประชุมส านักคอมพิวเตอรร์่วมกับฝ่ายวิชาการ เรื่องการจัดท าระบบ TQF 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_9fa87fed2cbf97b4c7f439728c077eec.pdf 

cc_58_NA-5.9_1.2  เอกสารรายงานการประชุมฝ่ายระบบสารสนเทศส านักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจดัท าระบบ TQF 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_566b829b8e643400c70046bf5835c6ad.pdf 

cc_58_NA-5.9_1.3  เอกสารรายงานความก้าวหน้าการประชุมส านกัคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายวิชาการ เรื่อง การจัดท า

ระบบ TQF 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_1d2b72281859cc1ad96b998d372328f8.pdf 

2. มีการจัดสรรงบประมาณและ/หรือทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบัน 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรในการท างานวิจัย โดยคณะกรรมการประจ า

ส านักคอมพิวเตอร์ได้อนุมัติเงินจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสนับสนุน

แหล่งค้นคว้าต่างๆ จัดหาอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน และส่งเสริมให้ความรู้ด้านต่างๆ โดยส่งบุคลากร

เข้าร่วมอบรมเพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_9fa87fed2cbf97b4c7f439728c077eec.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_566b829b8e643400c70046bf5835c6ad.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_1d2b72281859cc1ad96b998d372328f8.pdf
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รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.9_2.1  เอกสารประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_387135806ca4e7f1fde61191923da29a.pdf 

cc_58_NA-5.9_2.2  เอกสารรายงานการประชุุมเพื่อขออนุมัติโครงการวิจัย จากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 

ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 2/2559 และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 5/2559 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_931bf6f4f701a7a75ef009e70c7d651e.pdf 

cc_58_NA-5.9_2.3  เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการบริการข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบนระบบปฏิบัติการมือถือ 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_7b6c568e53ccebef1e613751084588c3.pdf 

cc_58_NA-5.9_2.4  รายงานการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/personel/seminar/2558/employee_development_2558.htm 

cc_58_NA-5.9_2.5 รายงานการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/personel/seminar/2559/employee_development_2559.htm 

3. มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและท าการเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน  
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปีที่ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2558 ส านักคอมพิวเตอร์มีผลงานวิจัยสถาบันแลว้เสร็จ 1 ผลงาน ได้แก ่ระบบสนับสนนุ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) โดยทางทีมงานส านักคอมพิวเตอร์ได้เริ่ม
การพัฒนาระบบดังกล่าวตามกระบวนการการผลิตระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์
ความต้องการของระบบ โดยศึกษาจากปัญหาการท างานเดิมที่พบ และความต้องการใหม่ของผู้ใช้งาน 
ท าการออกแบบระบบ ลงมือพัฒนาระบบ และในทุกระบวนการจะมีการทดสอบระบบเปิดให้ใช้งานจริง 
และยังได้ท าการศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมใหม่ๆ ในบางกระบวนการของระบบงานที่มีความซับซ้อน 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก และรวดเร็ว 

โดยระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (S W U-T Q F) ได้ถูกเปิด 
ใช้งานอย่างเป็นทางการในภาคการศึกษา 1/2558 ในส่วนของการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ. 5 
/มคอ.6 โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมงานบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2558 ที่ มศว ประสานมิตร วันที่ 4 กันยายน 2558 และ วันที่ 14 ตุลาคม 2558   

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_387135806ca4e7f1fde61191923da29a.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_931bf6f4f701a7a75ef009e70c7d651e.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_7b6c568e53ccebef1e613751084588c3.pdf
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/personel/seminar/2558/employee_development_2558.htm
http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/personel/seminar/2559/employee_development_2559.htm
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ที่ มศว องครักษ์ และมีการติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีรายวิชาที่ใช้ระบบจ านวนทั้งหมด 4582 
รายวิชา โดยแบ่งเป็น 

1. จ านวนรายวิชาที่ด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 จ านวนรายวิชา 3206 รายวิชา คิดเป็น 69.97% 
2. จ านวนรายวิชาที่ด าเนินการจัดท า มคอ.5-6 จ านวนรายวิชา 2848 รายวิชา คิดเป็น 62.16%  
มีการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ปรับปรุงแบ่งเป็นประเด็นหลักๆได้ 4 กลุ่มดังนี้ 
1. ความเข้าใจในการท างานของระบบ และแหล่งข้อมูลทเก่ียวข้อง 
2. ด้านโปรแกรมมีข้อผิดพลาด/ต้องปรับปรุง 
3. เพ่ิมเครื่องมืออ านวยความสะดวก 
4. ส่วนที่ต้องหารือนโยบายของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยและมีการส ารวจความพึงพอใจต่อการ

ใช้งานระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งได้ท าการเขียนบทความในหัวข้อ ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) TQF-Supporting System Srinakharinwirot University ลงในจดหมายข่าวส านักคอมพิวเตอร์  
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เพื่อเป็นการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ตัวระบบในปีที่ประเมิน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.9_3.1 เอกสารประกอบการอบรม มคอ.3/มคอ.4 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_566757f189049cfec90a0fbf2e00efe3.pdf 

cc_58_NA-5.9_3.2 คู่มือการใช้งานบันทึกข้อมูล มคอ.3 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_58ec412fe255c48fcc7841635409fac1.pdf 

cc_58_NA-5.9_3.3 คู่มือการใช้งานบันทึกข้อมูล มคอ.4 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_ab3d37a64a6580ac85f33cad6bbb0541.pdf 

cc_58_NA-5.9_3.4 คู่มือการใช้งานบันทึกข้อมูล มคอ.5 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_a83ecc8c7375d5499b76297c0c74cf8a.pdf 

cc_58_NA-5.9_3.5 จดหมายข่าวส านักคอมพิวเตอร์ ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_3887ad8e15d06d6c150b0dd6b851d547.pdf 

cc_58_NA-5.9_3.6 เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการใช้งานส นับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_e7ba7623dee2fab6e0bbbee78601bfc9.pdf  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_566757f189049cfec90a0fbf2e00efe3.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_58ec412fe255c48fcc7841635409fac1.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_ab3d37a64a6580ac85f33cad6bbb0541.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_a83ecc8c7375d5499b76297c0c74cf8a.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_3887ad8e15d06d6c150b0dd6b851d547.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_e7ba7623dee2fab6e0bbbee78601bfc9.pdf
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4. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการน าผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ท างานของหน่วยงาน  

ผลการด าเนินการ 

จากการน าระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) มาใช้งาน
ในภาคการศึกษา 1/2558 กับนักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรของหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บันทึก มคอ. ทางส านักคอมพิวเตอร์ร่วมกับกองบริการ
การศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ และสอบถามความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีผลการประเมินดังนี้ (ตามเอกสารแนบเอกสารสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลการใช้งานสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) หน้า 
4-11) 

1. ขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล ชัดเจน ไม่ซับซ้อน   มีค่าเฉลี่ย 4.42  อยู่ในระดับมาก 
2. การเชื่อมต่อของระบบและข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
3. การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด 
4. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
5. ความครอบคลุมของระบบต่อการใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 
6. ระบบมีเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.31  

อยู่ในระดับมาก 
7. ผู้ใช้เรียกใช้งานระบบ และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย 

4.35 อยู่ในระดับมาก 
8. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ SWU-TQF มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 
9. มีเอกสาร/คู่มือ ประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 
10. การให้ค าปรึกษา/แนะน าในการใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.49  

อยู่ในระดับมาก 

ข้อมูลการเสนอแนะและแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม สามารถสรุปประเด็นแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้  
1. ความเข้าใจในการท างานของระบบ และแหล่งข้อมูลทเกี่ยวข้อง 
2. ด้านโปรแกรมมีข้อผิดพลาด/ต้องปรับปรุง 
3. เพ่ิมเครื่องมืออ านวยความสะดวก 
4. ส่วนที่ต้องหารือนโยบายของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย 
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จากผลการประเมินทางส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดกลุ่มของปัญหา และสรุปประเด็นหารือเพ่ิมเติม
ต่างๆ เข้าประชุมกับ ฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี เพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
รวมทั้งร่วมวางแผนการการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป (ตามเอกสารแนบเอกสารสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการใช้งานสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) หน้า 14-17) 

จากการน าระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) มาใช้งาน
ในปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปสถิติการการใช้งานได้ดังนี้ 

จ านวนรายวิชาทั้งหมด  4582 รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่ด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 จ านวนรายวิชา 3206 รายวิชา คิดเป็น 69.97% 
จ านวนรายวิชาที่ด าเนินการจัดท า มคอ.5-6 จ านวนรายวิชา 2848 รายวิชา คิดเป็น 62.16% 

โดยแบ่งเป็น 
1. จ านวนรายวิชาเอก/รายวิชาของคณะทั้งหมด 2423 รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่ด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 ผ่านระบบ  1509 รายวิชา คิดเป็น 62.28% 
จ านวนรายวิชาที่ด าเนินการจัดท า มคอ.5-6 จ านวนรายวิชา 1246 รายวิชา คิดเป็น 51.42% 

2. จ านวนรายวิชาเลือก/เลือกเสรีหรือวิชาที่คณะอ่ืนเปิดสอนให้ 2159 รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่ด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 ผ่านระบบ 1697 รายวิชา คิดเป็น 78.60% 
จ านวนรายวิชาที่ด าเนินการจัดท า มคอ.5-6 ผ่านระบบ 1602 รายวิชา คิดเป็น 74.20% 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.9_4.1 เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการใช้งานสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (SWU-TQF) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_e7ba7623dee2fab6e0bbbee78601bfc9.pdf 

cc_58_NA-5.9_4.2 สรุปสถิติการการใช้งานระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF)  
มาใช้งานในปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_677cad83d49696b6df64ae5de747f39d.xls 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_e7ba7623dee2fab6e0bbbee78601bfc9.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_677cad83d49696b6df64ae5de747f39d.xls
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5. มีการน าผลประเมินมาพัฒนาไปต่อยอดงานวิจัยสถาบัน หรือหน่วยงานมีการผลิตงานวิจัยสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินการ 

ผลงานวิจัยสถาบันปี 2556 เรื่อง การเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ด้วย เอนจิน
เอกซ์ (NginX) และ อาปาเช่ (Apache) กรณีศึกษา: ระบบงานรับนิสิตใหม่ (Admission System) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการน าผลจากการวิจัยมาใช้งานอย่างต่อเนื่องบนเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ
ระบบงานรับนิสิตใหม่ http://admission.swu.ac.th/ จนถึงปัจจุบัน 

ผลงานวิจัยสถาบันปี 2557 เรื่อง ระบบประมวลผลผู้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พิธีพระราชทางปริญญาบัตรแก่  
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 จนถึง ปีการศึกษา 2558 โดยได้มีการจัดท าแบบประเมินผล
การใช้งานระบบ เพ่ือรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมาปรับปรุงพัฒนาระบบเพ่ือรองรับต่อการใช้งานใน  
พิธีพระราชทางปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป 

ผลงานวิจัยสถาบันปี 2558 เรื่อง ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(SWU-TQF) จากที่ได้ติดตั้งและใช้งานจริงในปีการศึกษา 1/2558 และมีการติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมทั้งมีการประเมินการใช้งานระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติเพ่ือน า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการส่งเสริมการใช้งานกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.9_5.1  รายงานสรปุผลการปรับปรุงระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัร 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_8a3ecb1402adf3cb169d7b040d183fe0.pdf 

cc_58_NA-5.9_5.2  ผลงานวิจัยสถาบันปี 2557 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_082f751e8aee4f5845398c24ff21b7a8.pdf 

cc_58_NA-5.9_5.3  ผลงานวิจัยสถาบันปี 2556 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_b7a3ab003da7d2b37fccb213180fed68.pdf 

cc_58_NA-5.9_5.4 เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการใช้งานสนับสนุนกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_e7ba7623dee2fab6e0bbbee78601bfc9.pdf 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_8a3ecb1402adf3cb169d7b040d183fe0.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_082f751e8aee4f5845398c24ff21b7a8.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_b7a3ab003da7d2b37fccb213180fed68.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_e7ba7623dee2fab6e0bbbee78601bfc9.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.9_e7ba7623dee2fab6e0bbbee78601bfc9.pdf
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

4.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00  5.00  
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.10 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : นางพัชรินทร์  สนธิวนชิ 

ผู้รายงานผล : นางพัชรินทร์  สนธิวนชิ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน
(Lean Management System) ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาการบริหารการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Efficiency) โดยลดความสูญเสียในทุก ๆ ด้านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553-2567) 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทางาน (Work Process) ที่มีความ
สูญเสีย (Waste) เพ่ือท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความ
สูญเสีย 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่  
สู่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
1 หรือ  2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย 
(Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินงานตัวบ่งชี้  NA-5.10 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean 
Management) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) มีระยะเวลา
ด าเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการฯ ได้มีการ
ใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย (Waste) 
เพ่ือท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริการของส านักคอมพิวเตอร์ โดยการจัดประชุม
พิจารณาทบทวนการด าเนินงาน Lean Management จากรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management). และเอกสารการ
คัดเลือกกระบวนงานเพ่ือการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)  ซึ่งมีการเปรียบเทียบความ
สูญเสีย พร้อมกับข้อเสนอแนะจากแผนพัฒนาคุณภาพของส านักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.10_1.1 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.1_c381dfbb55bc6cbda2ff03a06a7c5c30.pdf 

cc_58_NA-5.10_1.2 รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การสรา้งประสิทธิภาพในการให้บริการ
โดยใช้การบรหิารจดัการแบบลีน (Lean Management) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.2_060924aa278337fba0331d23950fc9eb.pdf 

cc_58_NA-5.10_1.3 แผนพัฒนาคุณภาพของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.3_d74bff3880734fec6ceebe4f2d894701.pdf 

cc_58_NA-5.10_1.4 การเปรียบเทียบความสูญเสีย กระบวนการงาน 4 กระบวนการ ในการคัดเลือกกระบวนการท างาน 
ตามแนวคิดการบรหิารจดัการแบบลีน (Lean Management) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.4_005f70ab434438b91826e1c603efb84d.pdf 

cc_58_NA-5.10_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน ครั้งท่ี 1/2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_1.5_d8f4c7b0d7f4ec48fd003d7ef9c54865.pdf 
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2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานที่คัดเลือกไว้ 1 กระบวนการ คือ การขอใช้
บริการห้องเพ่ือการเรียนการสอนและการประชุม (ระบบจองห้องออนไลน์) โดยมีการวิเคราะห์ช่องว่าง
กระบวนการเดิม โดยใช้ตาราง Gap Analysis ด้านต่างๆ เช่น วิธีการ เครื่องมือ ต้นทุน ผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อสามารถระบุสิ่งที่ต้องด าเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์
ความสูญเสีย (Waste) ในกระบวนการท างานเดิมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ แต่กลับท าให้ค่าใช้จ่ายและ/
หรือการใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นและประสิทธิภาพการท างานลดลง โดยใช้ตาราง Downtime ที่จะระบุถึง
สาเหตุของความสูญเสีย 

รายการหลักฐาน 

cc_58_na-5.10_2.1 การขอใช้บริการห้องเพื่อการเรียนการสอนและการประชุม (ข้ันตอนเดิม)  ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการแบบลีน (Lean Management) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_2.1_05939fa0bfdab467c4b4eb8a404369a5.pdf 

cc_58_na-5.10_2.2 การวิเคราะห์สาเหตุ–การขอใช้บริการห้องเพื่อการเรียนการสอนและการประชุม(แบบเดิม) โดยใช้ 
Gap Analysis 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_2.2_13da79797131162df81c26097a54ea73.pdf 

cc_58_na-5.10_2.3 วิเคราะห์ความสูญเสีย (Waste)–การขอใช้บริการห้องเพื่อการเรียนการสอนและการประชุม (ระบบ
จองห้องออนไลน์)  โดยใช้ตาราง Downtime 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_2.3_1428afe4f516ee9860dae67217495a46.pdf 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะ
ใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีนได้ก าหนดแผนการด าเนินงานกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการงาน 
การขอใช้บริการห้องเพ่ือการเรียนการสอนและการประชุม (ระบบจองห้องออนไลน์ จนเสร็จสิ้น และ
วางแผนการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการขอใช้บริการห้องเพื่อการเรียนการสอนและการประชุม 
(ระบบจองห้องออนไลน์) และก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของ
การปรับปรุง 
  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_2.1_05939fa0bfdab467c4b4eb8a404369a5.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_2.2_13da79797131162df81c26097a54ea73.pdf
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หน้า 90 
 

รายการหลักฐาน 

cc_58_na-5.10_3.1 แผนการด าเนินงานกิจกรรม การขอใช้บริการห้องเพื่อการเรียนการสอนและการประชุม ตามแนวคิด
การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_3.1_70eaf792dfe7a9f284573fc2edb4b9e2.pdf 

cc_58_na-5.10_3.2 แผนการด าเนินงานปรับปรุงระบบการขอใช้บริการห้องเพื่อการเรียนและการประชุม (ระบบจองห้อง
ออนไลน์) ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_3.2_9e425f3956f1b3cdb7d3572a1cdbe7b2.pdf 

cc_58_na-5.10_3.3 การก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ของกระบวนการ ระบบจองห้องออนไลน ์
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_3.3_5ba6dea7aa474ab27404a90aefc05eb7.pdf 

4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

ผลการด าเนินการ 

มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างาน และได้มีการประชุมติดตามผล
การด าเนินงาน มีการประสานงานกับผู้ใช้บริการ เพ่ือการปรับปรุงขั้นตอน/ระยะเวลาการขอใช้บริการจองห้อง
เพ่ือการเรียนการสอนและการประชุม (ระบบจองห้องออนไลน์) โดยมีการสรุปประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ 
พร้อมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง  และรายงานผลการด าเนินการระบบจองห้องออนไลน์ 

รายการหลักฐาน 

cc_58_na-5.10_4.1 สรุปประเดน็ปัญหาการใช้ระบบจองห้องออนไลน์จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและตดิตามงาน
ส านักคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_4.1_1ba1ae415ace4fd284b6cf490c39326c.pdf 

cc_58_na-5.10_4.2 รายงานผลการด าเนินการระบบจองห้องออนไลน ์
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_4.2_d85bfa1bcbaeacfaa858ff56f99f764f.pdf 

cc_58_na-5.10_4.3 รูปแบบหน้าจอการใช้งานระบบจองห้องออนไลน ์
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_4.3_5ca8056fc087f365a093ebcd05443581.pdf 

cc_58_na-5.10_4.4 หนังสือขอใช้ระบบจองห้องออนไลน ์
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_4.4_f22969e4b611e07a0420e7f6b83ae3fa.pdf 

cc_58_na-5.10_4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ MPM ครัง้ 2/2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_4.5_8400900cebbf07fdb50d99967a84f435.pdf 
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5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีนมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของด าเนินงาน การปรับปรุง
การขอใช้บริการห้องเพ่ือการเรียนการสอนและการประชุม เพ่ือให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เพ่ือสรุปรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ต่อไป 

รายการหลักฐาน 

cc_58_na-5.10_5.1 รายงานความคืบหน้า ตัวบ่งช้ี NA5_10 การบริหารจดัการแบบลีน (lean Management) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.1_bfd83570ed69d9755d60480916c4f985.pdf 

cc_58_na-5.10_5.2 การขอใช้บริการห้องเพื่อการเรียนการสอนและการประชุม (ข้ันตอนเดิม/ขั้นตอนใหม่) 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.2_ba0d1d08e7ac0973035f33bcb712c778.pdf 

cc_58_na-5.10_5.3 เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.3_97031e6791ccce4f7bac8cc372da6a44.pdf 

cc_58_na-5.10_5.4 เอกสารรายงานผลการปรับปรุงระบบจองห้องออนไลน์  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.4_dc8e718184a6c4ec5b6a21d734782e92.pdf 

cc_58_na-5.10_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน ครั้งท่ี 2/2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.5_dccafe704eb8d4a8f6c7e21b184cf87c.pdf 

6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีนได้สรุปผลการด าเนินการ และแจ้งผลกระบวนการท างานใหม่
ที่ได้ประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โดยสรุปจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือการปรับปรุงในครั้งถัดไป และจะมีการเผยแพร่การใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

รายการหลักฐาน 

cc_58_na-5.10_6.1 รายงานสรปุผลการด าเนินการบริหารจดัการแบบลีน (Lean Management) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.1_4f5cb029ea6bb77d5c079a1f0a6ee208.pdf 
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http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.2_ba0d1d08e7ac0973035f33bcb712c778.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.3_97031e6791ccce4f7bac8cc372da6a44.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.4_dc8e718184a6c4ec5b6a21d734782e92.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.5_dccafe704eb8d4a8f6c7e21b184cf87c.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.1_4f5cb029ea6bb77d5c079a1f0a6ee208.pdf
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cc_58_na-5.10_6.2 แบบสรุปผลการด าเนินกิจกรรมระบบจองห้องออนไลน์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.2_19c2a67b8e53ebb4e6311713b14eebdf.pdf 

cc_58_na-5.10_6.3 เอกสารรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบจองห้องออนไลน ์
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.3_92e4e4d50cc92e6ea5eae81a6a97f433.pdf 

cc_58_na-5.10_6.4 ขั้นตอนงานเดิม งานใหม่  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.4_b4b3c8e3be81d23e1a37055cd4b29772.pdf 

cc_58_na-5.10_6.5 คู่มือระบบจองห้องออนไลน์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.5_5a01a0a6f17a0f246b691fa043b0aaed.pdf 

cc_58_na-5.10_6.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการลีน ครั้งท่ี 3/ 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.6_7f62ed3d376100621bb0e3f9b4c8314c.pdf 

cc_58_na-5.10_6.7 สรุปเอกสารคัดเลือกกระบวนการ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.7_aaff5701a508f6ebcc0dd4ebbd0a1499.pdf 

cc_58_na-5.10_6.8 แบบส ารวจการใช้งานระบบจองห้องออนไลน ์
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.8_54426c657caa2cb37426370f0f6b0069.pdf 

cc_58_na-5.10_6.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 6/2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.9_9b27295bdd40c743659b3a1cf9d69bd5.pdf 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00   5.00  

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.2_19c2a67b8e53ebb4e6311713b14eebdf.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.3_92e4e4d50cc92e6ea5eae81a6a97f433.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.4_b4b3c8e3be81d23e1a37055cd4b29772.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.5_5a01a0a6f17a0f246b691fa043b0aaed.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_5.6_7f62ed3d376100621bb0e3f9b4c8314c.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.7_aaff5701a508f6ebcc0dd4ebbd0a1499.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.8_54426c657caa2cb37426370f0f6b0069.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.10_6.9_9b27295bdd40c743659b3a1cf9d69bd5.pdf
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.11 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : นายธนรรณพ  อินตาสาย 

ผู้รายงานผล : นายธนรรณพ  อินตาสาย 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม 
โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานซึ่งหน่วยงานสามารถด าเนินการช่วยโลก และสังคมได้ 
โดยการออกมาตรการในการประหยัดทรัพยากรหรือพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ในหน่วยงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วัสดุ การจัดการของเสีย (3Rs: Reduce 
Reuse Recycle) เป็นต้น มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้องจัดท ารายงานให้ผู ้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวบ่งชี้

ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
3. มีระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อม

ทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานมาใช้ในการ

แก้ไขปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือก ากับดูแลส่งเสริมและรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.11_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยดัพลังงาน ค าสั่งที่ 04/2559  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_208a3c74458b2e5256e43f1fb1cfc6a7.pdf 

๒. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดท า
แผนการด าเนินงาน มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยมีแนวทางการด าเนินงาน มีกิจกรรม 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ มีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.11_2.1 แผนการด าเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ส านักคอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_bb9db87acebaaa7952b007e8aeb15c13.pdf 

๓. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 

ผลการด าเนินการ 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ส านักคอมพิวเตอร์ 
และจัดการประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการด าเนิ นงาน
กิจกรรมของมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน และได้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ประหยัด
พลังงานเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_208a3c74458b2e5256e43f1fb1cfc6a7.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_bb9db87acebaaa7952b007e8aeb15c13.pdf
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รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.11_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้ง
ที่ 1/2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_75d2b08cb2672dad810ce9f72f0d8561.pdf 

cc_58_NA-5.11_3.2 รายงานการประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_f93164fbacaaf4ada260e1d101de8a0e.pdf 

cc_58_NA-5.11_3.3 เว็บไซต์ ประหยัดพลังงาน ส านักคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงใหม่) 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4470 

๔. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

มีการด าเนินการตามแผน ติดตามและประเมินผล โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์. 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.11_4.1 ผลการด าเนินงานโครงการ  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_6c70ff530e62e316cdb4dff05559347d.pdf 

cc_58_NA-5.11_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 6/2559  
เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_aec9062c428c0be7adc099ee065d3652.pdf 

๕. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานมาใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์มาท าการแก้ไข
และปรับปรุง เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_75d2b08cb2672dad810ce9f72f0d8561.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_f93164fbacaaf4ada260e1d101de8a0e.pdf
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4470
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_6c70ff530e62e316cdb4dff05559347d.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_aec9062c428c0be7adc099ee065d3652.pdf
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รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.11_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 6/2559  
เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_f1bf393658af2f49bdb0c7155f1cc395.pdf 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00  5.00  

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.11_f1bf393658af2f49bdb0c7155f1cc395.pdf


หน้า 97 
 

ตัวบ่งชี้ : NA-5.13 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 

ผู้รายงานผล :  อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผล
การประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

ส าหรับหน่วยงานถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่มี
การก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามระบบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ
เชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
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4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
พัฒนาการของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน 

5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการด าเนินการ 

ในการปีการศึกษา 2558 ส านักคอมพิวเตอร์มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ และในแต่ละตัวบ่งชี้ 

มีผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบหลัก และผู้ติดตามข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.13_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักคอมพิวเตอร์  

ประจ าปีการศึกษา 2558 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_d2315d36c0550d8404276c91fa4e30ab.pdf 

cc_58_NA-5.13_1.2 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารงานและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และ

คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2_1.2_be0cbc2218985b31a811224b6f03d4a9.pdf 

2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังนี้ 
1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพส านักคอมพิวเตอร์ 
2. มีการทบทวนผลการประเมินรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
3. รายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ QA SAR Online ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_d2315d36c0550d8404276c91fa4e30ab.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2_1.2_be0cbc2218985b31a811224b6f03d4a9.pdf
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4. รายงานผลการแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ส านักคอมพิวเตอร์ ต่อที่ประชุม
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ ส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารงานและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ 
และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.13_2.1 แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_2.1_272919061b80a2d8f07f99e7d3cca5c0.pdf 
cc_58_NA-5.13_2.2 ระบบ SAR Online 
http://fis.swu.ac.th/qasars/fac_sar_report.php 
cc_58_NA-5.13_2.3 รายงานการประชุมที่เกีย่วข้อง ได้แก่ ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการส่งเสรมิการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารงานและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และ
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร ์
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2_2.3_100bbde81db236b306ad50051dc49010.pdf 

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเชื่อมโยง
สู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการน าผลการประเมินคุณภาพมาท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน และมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากปีที่ผ่านมา ไปใช้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักคอมพิวเตอร์ และเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

2. น าแผนฯ ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมประจ าหน่วยงาน 
3. มีการวางแผนจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

รายการหลักฐาน 

cc_57_NA-5.13_3.1 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_3.1_3dc3de06311606ea1ad75837cdc68166.pdf 

cc_57_NA_5.13_3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1699 

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_2.1_272919061b80a2d8f07f99e7d3cca5c0.pdf
http://fis.swu.ac.th/qasars/fac_sar_report.php
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2_2.3_100bbde81db236b306ad50051dc49010.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_3.1_3dc3de06311606ea1ad75837cdc68166.pdf
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1699
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cc_57_NA-5.13_3.3 แผนปฏิบัตกิารราชการส านักคอมพิวเตอร์เพือ่รองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_3.3_5bbeaa9baf70dfa8b2c9eb12b9cc04f8.pdf 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีพัฒนาการ
ของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน 

ผลการด าเนินการ 

1. ส านักคอมพิวเตอร์มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากปีที่ผ่านมา โดยน า
ข้อเสนอแนะหรือข้อที่ควรปรับปรุงในประเด็นเร่งด่วนตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ 
มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

2. ส านักคอมพิวเตอร์มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2558 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

รายการหลักฐาน 

cc_57_NA-5.13_4.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_4.1_dd824d5413114c63b0f851b8686c08e6.pdf 

cc_57_NA-5.13_4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_4.2_b7a4ba0aa44e0c1dfd596961b420acf6.pdf 

cc_57_NA-5.13_4.3 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารงานและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และ
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2_4.3_b6f1c697b207f480f51f4267bc819162.pdf  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_3.3_5bbeaa9baf70dfa8b2c9eb12b9cc04f8.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_4.1_dd824d5413114c63b0f851b8686c08e6.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.13_4.2_b7a4ba0aa44e0c1dfd596961b420acf6.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.2_4.3_b6f1c697b207f480f51f4267bc819162.pdf
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5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไว้อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ผลการด าเนินการ 

-ไม่ได้ด าเนินการ- 

รายการหลักฐาน 

-ไม่ได้ด าเนินการ- 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 4.00  4  
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.14 ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาววิลาวัลย์  บัวข า 

ผู้รายงานผล : นางสาววิลาวัลย์  บัวข า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นบทบาทส าคัญของ  
ส านักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา ปรับปรุง และน าเสนอสารสนเทศที่ได้จากระบบสู่การบริหารงานของ
ผู้บริหาร เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัย การตอบสนองจะมีคุณภาพมากน้อย
เพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 

จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  

1. ส านักคอมพิวเตอร์มีการด าเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตาม

องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในทุกองค์ประกอบ 

โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานอย่างชัดเจน  

2. มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในตัวองค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี้ NA - 5.14 ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตอบแบบส ารวจ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง บริหาร 

ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ และ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

3. ส านักคอมพิว เตอร์ด า เนินการจัดส่ งแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ บริหารต่อ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558  

ไปยังทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหารด าเนินการตอบแบบส ารวจ ตั้งแต่ 

เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 และจัดส่งผลคืนให้ส านักคอมพิวเตอร์  

4. ด าเนินการบันทึกผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบแบบส ารวจออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://esurvey.swu.ac.th)  

5. จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
มหาวิทยาลัย 

3.71 คะแนน 
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รายการเอกสาร 

cc_58_NA-5.14_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_8a3cdebfdc932126b5e434e7c3995765.pdf 

cc_58_NA-5.14_2 แบบฟอร์มแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้บรหิารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_76e088198c4cb3d70d13e5534e01c409.pdf 

cc_58_NA-5.14_3 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์กรอกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบ สารสนเทศ
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_2d9bd9e3a7d3bad4a6744cb91058b2c9.pdf 

cc_58_NA-5.14_4 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_1364607f9877fcb3ebb40b2f6ab44092.pdf 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย คะแนน หมายเหตุ 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

4.00 คะแนน 3.71 1.00 3.71  3.71  

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_8a3cdebfdc932126b5e434e7c3995765.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_76e088198c4cb3d70d13e5534e01c409.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_2d9bd9e3a7d3bad4a6744cb91058b2c9.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.14_1364607f9877fcb3ebb40b2f6ab44092.pdf
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.15 ระดับความพึงพอใจต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ ์(O) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :  นายนคร  บริพนธ์มงคล 

ผู้รายงานผล :  นายนคร  บริพนธ์มงคล 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหน้าที่หลักของส านักคอมพิวเตอร์ในการบริหาร

จัดการเพ่ือให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้า

ด้วยกันเพ่ือประโยชน์ทางด้านการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน รวมถึงระหว่างหน่วยงานได้

อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกบทบาทที่ส าคัญของส านักคอมพิวเตอร์ คือการพัฒนา ปรับปรุง

สารสนเทศจากการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่าง

เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการใช้ข้อมูลในแต่ละด้าน และยัง

น าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน : 

ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  

1. ส านักคอมพิวเตอร์มีการด าเนินการแต่งตั้ ง คณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในทุกองค์ประกอบ โดย
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานอย่างชัดเจน  

2. มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในตัวองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 
NA - 5.15 ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอม พิวเตอร์   
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตอบแบบส ารวจ 
ได้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร  

3. ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 โดยผ่านระบบแบบส ารวจออนไลน์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (http://esurvey.swu.ac.th)  

4. จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จากคะแนนเต็ม 5 

3.41 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.15_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_ad590e0264e78e3037e4df65e7ddd12d.pdf 

cc_58_NA-5.15_2 แบบฟอร์มแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558   
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_5c7735d22a9a8d78720b94550b769ad5.pdf 

cc_58_NA-5.15_3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_96585705277bd4d1ca1076b828b714ff.pdf 

  

http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_ad590e0264e78e3037e4df65e7ddd12d.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_5c7735d22a9a8d78720b94550b769ad5.pdf
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.15_96585705277bd4d1ca1076b828b714ff.pdf
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

4.00 คะแนน 3.41 1.00 3.41  3.41  
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ตัวบ่งชี้ : NA-5.16 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O) 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : นายสันติ  สขุยานันท์ 

ผู้รายงานผล : นายสันติ  สุขยานันท์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิต บุคลากรและคณาจารย์  

เพ่ือสนับสนุนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ

คอมพิวเตอร์ ร่วมถึงการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาต่าง ๆ และยังเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศของผู้รับบริการให้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

เกณฑ์การประเมิน : 

ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้น ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
แจ้งต่อที่ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้คะแนนการประเมิน 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และเพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักคอมพิวเตอร์ได้น าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่ได้รับ มาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพใน
การให้บริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
NA - 5.16 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และด าเนินการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
ของตัวบ่งชี้ จากเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปัจจุบัน ได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ตลอดจนก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานแก่
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

ในปีการศึกษา 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ โดยจัดท าแบบส ารวจ
ดังกล่าวผ่านระบบส ารวจออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://esurvey.swu.ac.th) ซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหา 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการรับบริการ ส านักคอมพิวเตอร์ มีผู้ตอบ
แบบส ารวจจ านวน 720 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เท่ากับ 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 
และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่า 4.02 

  

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

ประเภทความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.15 

2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.16 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.02 

4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 4.11 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมูล จ านวน 
หน่วย
นับ 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
จากคะแนนเต็ม 5  

4.11 หน่วย 

รายการหลักฐาน 

cc_58_NA-5.16_1 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005904&web_system_id=1 

cc_58_NA-5.16_2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
http://fis.swu.ac.th/filesman/upload/2558/cc/cc_58_na-5.16_22191b43768c766e9faed04b64dd412a.pdf 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย คะแนน หมายเหตุ 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

4.00 คะแนน 4.11 1.00 4.11  4.11  

  

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005904&web_system_id=1
http://fis.swu.ac.th/filesman/dir.php?id=53&year=2558&fac_id=FAIP181&level=1&cat_id=5&sub_id=53
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนทีค่วรพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนผลิตบัณฑิต 

องค์ประกอบท่ี 1 การสนับสนนุผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ NA-1.5 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้และการวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์มีความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถและมีสมรรถนะในการให้บริการแหล่ง
สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และบริการเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้และวิจัยอย่างดี 

1. แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ส่งเสริมให้บุคลากร
ต้องพัฒนาทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์
จ านวนมากไม่ทันสมัยและไม่รองรับต่อเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการใช้บริการที่
เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย  

1. เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ดังนั้น หน่วยงานควร
มีการปรับปรุงแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

2. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ มี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

2. ควรด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนในการจัดหา
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 

4. ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ
ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จั ด ก า รด้ า นกา ร ให้ บ ริ ก า ร ขอ ง หน่ ว ย ง า น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ควรมีการปรับปรุงวิธีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน โดยการเพิ่มเติม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เช่น การ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร นิสิต คณาจารย์และบุคลากร 
นอกเหนือจากการส ารวจโดยการแจกแบบสอบถาม 
เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงานและการ
ให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1. การบริหารและการจัดการที่ให้ความส าคัญต่อการน า
กระบวนการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพมาใช้เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานและมีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพซึ่งเป็นพื้นฐานการด าเนินงานและการพัฒนา
งานขององค์กร 

1. บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจด้านกระบวนการคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพนอกเหนือจากการพัฒนาวิชาชีพ  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ยังไม่บรรลุ
ตามจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด 

1. หน่วยงานมีจ านวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีจ านวน
มากไม่สมดุลกับจ านวนและศักยภาพของบุคลากรที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น หน่วยงานควรด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่มีการบูรณาการกิจกรรม
ต่างๆ ตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์ให้มีความ
เหมาะสมกับจ านวนและศักยภาพของบุคลากร 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในมหาวิทยาลัยซึ่งได้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรน าข้อมูลจากรายงานผลส ารวจความ
ต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อ 
ส านักคอมพิวเตอร์  ไปวิ เคราะห์และด าเนินการ
ปรับปรุงการการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ด้านพื้นท่ีการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ เช่น การ
เพิ่ มหรื อการขยายพื้ นที่  และปรับปรุ งสถานที่   
เพื่อรองรับการหารายได้ของหน่วยงาน 

3. ควรท าการส ารวจพ้ืนท่ีการให้บริการ เพื่อรองรับการท า
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการหารายได้ของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 4  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS) 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2558 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

NA-5.3 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

1 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(คะแนนเต็ม 5) 

0.00 

NA-5.5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

1 จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรู ้ 47 

2 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด 47 

3 ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 
100.00 

NA-5.6 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1 จ านวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด 47 

2 จ านวนบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 47 

3 คะแนนเตม็ของแบบสอบถามทั้งหมด  
(จ านวนข้อ x 5 คะแนน x จ านวนบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม) 

16,905 

4 ผลรวมคะแนนของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
(คะแนนของบุคลากรคนที่ 1 + คนที่ 2 + คนที่ 3 + ..… + คนท่ี N) 

12,787 

5 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (คะแนนเต็ม 5) 

3.78 

6 ร้อยละของข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ร้อยละ 
100.00 

NA-5.14 : ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 

1 จ านวนผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าหรือระดับมหาวทิยาลัยทั้งหมด 264 

2 จ านวนผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าหรือระดับมหาวทิยาลัย 
ที่ตอบแบบสอบถาม 

187 

3 คะแนนเตม็ของงแบบสอบถามทั้งหมด (จ านวนข้อ x 5 คะแนน x จ านวนผู้รับบริการ
ที่ตอบแบบสอบถาม) 

54,095 

4 ผลรวมคะแนนของผู้บริหารฯ ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
(คะแนนของผู้บริหารฯ คนที่ 1 + คนท่ี 2 + คนท่ี 3 + ..… + คนท่ี N) 

40,139 
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5 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
มหาวิทยาลยั (คะแนนเตม็ 5) 

3.71 

6 ร้อยละของข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70.83 

NA-5.15 : ระดับความพึงพอใจต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1 จ านวนผู้ใช้บริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 26,655 

2 จ านวนผู้ใช้บริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตอบแบบสอบถาม 701 

3 คะแนนเตม็ของแบบสอบถามทั้งหมด  
(จ านวนข้อ x 5 คะแนน x จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม) 

119,170 

4 ผลรวมคะแนนของผู้ใช้บริการฯ ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
(คะแนนของผู้ใช้บริการฯ คนท่ี 1 + คนที่ 2 + คนที่ 3 + ..… + คนที่ N) 

81,198 

5 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม 5) 

3.41 

6 ร้อยละของข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

ร้อยละ 2.63 

NA-5.16 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1 จ านวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์ 30,753 

2 จ านวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ท่ีตอบแบบสอบถาม 720 

3 คะแนนเตม็ของแบบสอบถามทั้งหมด  
(จ านวนข้อ x 5 คะแนน x จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม) 

50,400 

4 ผลรวมคะแนนของผู้ใช้บริการฯ ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
(คะแนนของผู้ใช้บริการฯ คนท่ี 1 + คนที่ 2 + คนที่ 3 + ..… + คนที่ N) 

41,397 

5 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
(คะแนนเต็ม 5) 

4.11 

6 ร้อยละของข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 2.34 
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องค์ประกอบท่ี 1 การสนับสนนุการผลิตบัณฑิต 

NA-1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการส ารวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
วิจัย 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการน าผลการส ารวจความต้องการตามข้อ 1 มาก าหนดแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการวิจัย รวมถึงมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับ ติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแ้ละ
การวิจัย 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย และประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนฯ อย่างครบถ้วนตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ก าหนด 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้และการวิจยั มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีพัฒนาการของผลการด าเนินการ หรือมีผลการให้บริการที่ดเีทียบเคียงกับหน่วยงานที่มี
พันธกิจเดียวกัน 

ไม่ม ี

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

NA-5.1 : กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ ์

เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง - จุดอ่อน ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธ์และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต (output) และผลลัพธ์ 
(outcome) และค่าเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงานโดย
ก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มี 



หน้า 117 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2558 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการก าหนดคู่เทียบสมรรถนะและก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ท่ีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

มี 

NA-5.2 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

เกณฑ์ข้อ 1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ/หรือหน่วยงานก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้าและมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 ผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กร
ของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 ผู้บริหารระดับสูงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลการปฏิบัติการของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ที่แสดงผล
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 6 ผู้บริหารระดับสูงน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนจากปีก่อน และข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหารจัดการหรือ
การน าองค์กรและวางแผนพัฒนาตนเอง 

มี 

NA-5.4 : ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์ข้อ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากร 
และความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
สมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและ
ผลลัพธ์ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งช้ีของแผน 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

มี 
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NA-5.7 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของหน่วยงานภายใต้
กรอบการวิเคราะห์ ดังเช่น 
-  ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
-  ด้านการเงิน 
-  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
-  ด้านปฏิบัติการ 
-  ดา้นบริบทอ่ืน ๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านช่ือเสียง ฯลฯ 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายใน
หน่วยงานและปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและมีการด าเนินการตามแผนฯ มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่
ส าคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 7 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

มี 

NA-5.8 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู ้

เกณฑ์ข้อ 1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วม
เป็นคณะท างาน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และ
ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 2 เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

มี 
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เกณฑ์ข้อ 4 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดน าแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ  3 ไปปฏิบัติ และ
ผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการน าไป
ปฏิบัติ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่น าไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งช้ีของแผน และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 7 น าข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ในปีต่อไป 

มี 

NA-5.9 : การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการระบุประเด็นปัญหาที่ควรด าเนินการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปัญหาใน
การบริหารจัดการหรือในการท างานหรือเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการจัดสรรงบประมาณและ/หรือทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบัน มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและท าการเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน 
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปีที่ประเมิน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการน าผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือ
พัฒนาการท างานของหน่วยงาน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการน าผลประเมินมาพัฒนาไปต่อยอดงานวิจัยสถาบัน หรือหน่วยงานมีการผลิตงานวิจัย
สถาบันอย่างต่อเนื่อง 

มี 

NA-5.10 : การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความ
สูญเสีย  (Waste)  เพื่ อท าการปรับปรุ งประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้ อย  
1 กระบวนการ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความ
สูญเสีย 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายที่จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

มี 



หน้า 120 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2558 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการ
เผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มี 

NA-5.11 : การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน พร้อม
ทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานมาใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 

มี 

NA-5.13 : การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์ข้อ 1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามระบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ
เชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
พัฒนาการของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ไม่ม ี
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ภาคผนวก 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ส านักคอมพิวเตอร์  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์  ผาสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางพัชรินทร์  สนธิวนิช กรรมการ 
4. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
5. นายนคร  บริพนธ์มงคล กรรมการ 
6. นายสันติ  สุขยานันท์ กรรมการ 
7. นางศิริศศิเกษม  วิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวบุศรารักษ์ ศรีอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-1.5 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้และการวิจัย 

1. อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นายธนรรณพ  อินตาสาย ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นางสาวบุศรารักษ์  ศรีอินทร์ ผู้ติดตามข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.1 กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ 

1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
1. นางสาวบุศรารักษ์  ศรีอินทร์ ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นางพัชรินทร์  สนธิวนิช ผู้รับผิดชอบหลัก 
2. นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล ผู้ติดตามข้อมูล  
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 

3. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
4. นางพัชรินทร์  สนธิวนิช ผู้รับผิดชอบหลัก 
5. นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.4 ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นางสาวนฤดี  สุขล้ า ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติงาน 

1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นางสาวนฤดี  สุขล้ า ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.6 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1. อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นางสาวนฤดี  สุขล้ า ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.7 ระบบบริหารความเสี่ยง 

1. อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.8 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 

1. นายนคร  บริพนธ์มงคล ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นางสาวญาดา  คนสูงดี ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นายเฉลิมพล  ค านิกรณ์ ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.9 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 

1. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นางศิริศศิเกษม วิจิตร ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นายภัทรชัย  ไชยมงคล ผู้ติดตามข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.10 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 

1. อาจารย์สุธิดา  อรรถยานันท์ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นางพัชรินทร์  สนธิวนิช ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นางสาวอมรัตน์  เอื้อมานะสกุล ผู้ติดตามข้อมูล 
4. นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.11 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

1. นายธนรรณพ  อินตาสาย ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นายสันติ  สุขยานันท์ ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นายจักรพันธ์  อินสุด ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.13 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นางสาวบุศรารักษ์  ศรีอินทร์ ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.14 ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 

1. นางสาววิลาวัลย์  บัวข า ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นางสาวฐิตาภา จิโสะ ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.15 ระดับความพึงพอใจต่อบริการการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1. นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นายนคร  บริพนธ์มงคล ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นายภาคภูมิ  แสนทอง ผู้ติดตามข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ NA-5.16 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1. นายสันติ  สุขยานันท์ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
2. นายอุดร  วงษ์ไทย ผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นายสุกิจ  วินัยธรรม ผู้ติดตามข้อมูล 
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