
 

 



 

 

คํานํา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินการจัดทํา “คูมือการทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับป พ.ศ. 2550)”  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานนําไปเปนคูมือในการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งเปนแนวปฏิบัติในการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สําหรับผูประเมินคุณภาพการศึกษา   โดยเอกสารคูมือฉบับนี้ไดนําเสนอมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (7 มาตรฐาน 55 ตัวบงชี้ 3 เกณฑการประเมิน)  ตลอดจนรายละเอียดของขอมูลที่ตองนําเสนอ
ประกอบแตละตัวบงชี้และวิธีการประเมินคุณภาพตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  และไดกําหนดให        
ทกุหนวยงานของมหาวิทยาลัยใชเปนคูมือในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตั้งแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป 

ในปการศึกษา 2549 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2549  
(พิจารณาจากผลการดําเนินงานตั้งแต 1 มิถุนายน 2549 ถึง 31 พฤษภาคม 2550)  โดยใชคูมือการทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับป พ.ศ. 2550) ดังกลาวขางตนเปนหลัก และเนื่องจาก
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน จึงไดมีการปรับ/ลดและเลือกประเมินในมาตรฐานที่เกี่ยวของ
ที่จะสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร โดยสรุปสํานักคอมพิวเตอรประเมิน    
คุณภาพการศึกษาจาก 4 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ และไดจัดทําเปนเอกสารรายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2549  ของสํานักคอมพิวเตอร เพื่อเปนเอกสารในการรับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยตอไป 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ไดรับความรวมมือรวมใจจากคณะกรรมการทุกทานเปน
อยางดียิ่ง และขอขอบคุณ ณ ที่นี้ สําหรับความรวมมือจากบุคลากรทุกทานในการติดตามและรวบรวมผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งผูบริหารทุกทานที่ใหขอคิดเห็น และชวยพิจารณาเอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนการประกันคุณภาพของสํานักคอมพิวเตอรใหมากขึ้น
อยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

 สํานักคอมพิวเตอร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 สิงหาคม  2550 
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สวนที่ 1 : สวนนํา 
1. ประวัติความเปนมา 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทา
คณะ  หนวยงานเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2526  ในรูปของโครงการจัดตั้งสํานักคอมพิวเตอร และตอมาไดมี
ประกาศเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเปน “สํานักคอมพิวเตอร”  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536  สํานัก
คอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางประสานงานการใชระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานกลางอยูที่
ประสานมิตร  และสํานักคอมพิวเตอรจึงไดขยายพื้นที่ใหบริการไปที่ มศว องครักษ  และไดเปด “สํานักคอมพิวเตอร 
มศว องครกัษ” อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2541 

สํานักคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเรื่อยมา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและใหกาวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในปจจุบัน สํานักคอมพิวเตอร
มีภารกิจหลักในดานการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย  
การจัดใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  การ
ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนใหการบริการวิชาการ
ดานการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรม และการใหคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ   

สถานที่ต้ัง 
 สํานักคอมพิวเตอร  (Computer Center)  ประสานมิตร 
 อาคาร 16  ชั้น 2-4 และ ชั้น 15  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท 0-2649-5706  หรือ  0-2649-5000 ตอ 5067,5069  
 โทรสาร  0-2259-2217 
 สํานักคอมพิวเตอร  (Computer Center)  องครักษ 
 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 
 63  หมู 7 ถ.รังสิต –นครนายก  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก 26120 
 โทรศัพท 0-2649-5188  หรือ  0-2649-5000 ตอ 1124-1126 ,  

อีเมล: swucc@swu.ac.th 

เว็บไซต: http://cc.swu.ac.th/  
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2. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 

ปรัชญา 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

ปณิธาน 
มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสื่อสารและการสรางองคความรู เพื่อพัฒนาภารกิจของ

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกจิหลกั 
สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

 1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัยใหทัน

กับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
กระทรวงศึกษาธิการ   และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 
 2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

จัดบริการการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหแกคณาจารย บุคลากร และนิสิต
ของมหาวิทยาลัย  อันไดแก บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศหองสมุด และระบบ
สารสนเทศและการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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 3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 
วางแผนและดําเนนิการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชวยในดานการบริหารงานของมหาวทิยาลัย โดย

ประสานการดําเนินงานกับผูใชของหนวยงานตาง ๆ 
4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

จัดบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา   และ
บริการการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สําหรับคณาจารย นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการใชงานทั่วไป 
 5. บริการวชิาการ 

จัดบริการฝกอบรมความรูและทักษะการใชงานคอมพิวเตอร  ใหแก  นิสิต คณาจารย 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
 6. สนับสนุนงานวจิัยและงานอื่น ๆ 

จัดบริการระบบสืบคนขอมูลทางวชิาการเพือ่สนับสนุนงานวิจัย งานประชาสัมพันธผานเครือขาย 
การใหบริการยืม บํารุงรักษา และคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน 
 เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค 

สอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอรที่กําหนดไว อีกทั้งเพื่อให
ตอบสนองตอการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถกาวทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น โดยใหบุคลากรของทุกฝายไดมี            
สวนรวมในการกําหนดแผนการดําเนินงาน 

 ในการกําหนดแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  นอกจากจะพิจารณาโดยอาศัยนโยบายการบริหารงาน
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยแลว  ยังไดคํานึงถึงองคประกอบและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและ    
ภายนอกที่อาจสงผลตอการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน อันไดแก 

 ผลการดําเนินงานทีผ่านมา 
 ปญหา/อุปสรรค ตลอดจนขอจํากัดตางๆ  ในการดําเนนิงานทีผ่านมา 
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ 
 แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการดําเนนิงาน และโครงการ 
ในระหวางปการศึกษา 2549  จากแผนการดําเนินงาน สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ขึ้น ซึ่งครอบคลุมงานตางๆ ทั้งดานการบริหารงานของหนวยงานและดานภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร  
ดังนี้   

ดานการบริหารจัดการ  
-  โครงการประกันคุณภาพ 
-  การประชาสัมพันธหนวยงานและบริการ   เชน  จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร   แผนพับ
ประชาสัมพันธบริการ 

-  สนบัสนุน/ สงเสริมบุคลากรศึกษา/ อบรม/ ดูงาน/ สัมมนา 
-  จัดการอบรม/ สัมมนาภายในใหแกบุคลากร 
-  สนับสนุนการผลิตเอกสารทางวิชาการเพื่อการพัฒนางาน เชน คูมือการใชบริการ  ICT      
   (ICT Service Catalog) 
-  จัดซื้ออุปกรณเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (โทรศัพทมือถือ, โทรศัพทไรสาย,   
    เครื่องพิมพคอมพิวเตอร (LaserJet) 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
-  โครงการปรับปรงุโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขาย มศว   องครักษ   
-  งานจัดหาอุปกรณตรวจจับผูบุกรุกเครือขายตามอาคาร 
-  งานปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือใหบริการดานรักษาความปลอดภัยดานเครือขาย 
-  งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บขอมูล (Storage) 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
-  งานปรับปรุงระบบการจัดเก็บ Folder ใน SWU Personal Web 
-  งานระบบประกาศขาวปญหาเครือขาย   
-  โครงการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
-  โครงการพัฒนาระบบบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS: Human Resource  
    Information System) 
-  โครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  (e-Meeting) 
-  โครงการจดัการความรู (Knowledge Management) 
-  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจราจรและยานพาหนะ มศว 
-  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานอาคารสถานที ่
-  โครงการ Web-based Phone Directory 
-  ระบบขอมูลสาธารณูปโภค 
-  โครงการระบบลูกคาสัมพันธ: ระบบสารสนเทศเพื่องาน Call Center ของมหาวิทยาลัย 
-  โครงการระบบงานรายงานผลและประมวลผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 34 
-  โครงการพัฒนาระบบ e-Document Portal 
-  โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
-  โครงการปรับปรุงมาตรฐานระบบฐานขอมูล 
-  การปรับปรุงระบบขอมูลผูถือครองบัญชผีูใช (Buasri ID) 
-  โครงการระบบรับรายงานตัวบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2549 
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ดานการสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการวิจยั 
-  โครงการบริหารและจัดการเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจากสวนกลาง (Managing personal  
    Computer   System : MAPS) 
-  โครงการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร (PM :Preventive Maintenance) ประจําป  2549 
-  โครงการ  Help Desk 

ดานการบริการวิชาการ 
-  โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร 
-  โครงการพัฒนานิสิตดานคอมพิวเตอร 
-  โครงการ Cyber Education Center  เรื่อง  การพัฒนาองคความรูในการสรางหุนยนตดวยการ 
   ประยุกตใช  ICT  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-  โครงการพัฒนา  Courseware e-learning  ของบุคลากรสายวิชาการ (SOT2)  รุนที่ 1 
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4. โครงสรางหนวยงาน   (การแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร) 
 

 
 
 
งานบริหารและธุรการ 
หนวยสารบรรณ  
หนวยประชุม   
หนวยธุรการ   
หนวยบุคคล 
หนวยอาคารสถานที่ 
หนวยประชาสัมพันธ 
หนวยบริหารและธุรการ      
องครักษ 

งานคลังและพัสดุ 
หนวยการเงิน/บัญชี   
หนวยพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
หนวยสนับสนุนงานบริการ-
คอมพิวเตอร 

หนวยบริการวิชาการ 
งานนโยบายและแผน 
หนวยแผนงานและโครงการ   
หนวยแผนงานงบประมาณ  
หนวยแผนอัตรากําลังและการ
พัฒนาบุคลากร   

หนวยแผนวิจัยและพัฒนา 
หนวยประเมินและติดตาม 
   ผลการดําเนินงาน 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หนวยวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ   
หนวยพัฒนาระบบ 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
หนวยประสานงานผูใช 
หนวยตรวจสอบและดูแล
ระบบ 

งานประสานงานระบบ             
สารสนเทศ องครกัษ 

 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หนวยเครือขายประจําอาคาร 
หนวยคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 
หนวยบริการซอฟตแวร 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
หนวยบริการการเรียนการ
สอน 
หนวยบริการสมาชิก 
หนวยบริการการวิจัย 

งานสนับสนนุวิชาการ 
หนวยใหคําปรึกษา 
หนวยหองสมุดวิชาการ 

งานปฏิบัติการและบริการ  
องครักษ 

 
 

 

งานบริหารเครือขาย 
หนวยวิศวกรรมเครือขาย 
หนวยระบบคอมพิวเตอรหลัก 
หนวยประสานงานระหวาง
องคกร/หนวยงาน 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการเครือขาย  
หนวยบริการพื้นฐาน 
หน วยสนั บสนุ นบริ ก า ร 
เครือขาย 

งานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย องครักษ 

 

แผนภูมิที่ 1   โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร 
(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 
เมื่อ 14 มิถุนายน 2544  (ในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 57 ง  วันที่ 18 มิถุนายน 2544)  และ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 ตุลาคม 2544)   

สํานักงานผูอํานวยการ ฝายระบบสารสนเทศ ฝายปฏิบัติการและบริการ ฝายระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักคอมพิวเตอร 
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การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร  มีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักใหเปนไปตามวัตถุประสงค   และมีคณะกรรมการประจํา                 
สํานักคอมพิวเตอร  ซึ่งมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสํานัก  (ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 789/2547  
เรื่อง  การมอบอํานาจของอธิการบดีใหผูปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่ 29  เมษายน  2547)  ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานัก ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
2. จัดระบบการบริหารงานภายในสํานัก โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
3. วางระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอตอ        

สภามหาวิทยาลัย 
4. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานวิชาการอื่นของสํานัก 
5. แสวงหาความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการสํานัก 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของสํานัก หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผูอํานวยการสํานักโดยรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตาง ๆ  และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักคอมพิวเตอรจึงกําหนดใหมี
เลขานุการผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการ และหัวหนาฝายประจําฝายตางๆ ดูแล
รับผิดชอบงานของฝาย  ดังแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2   โครงสรางการบริหารงานของสาํนักคอมพิวเตอร 
 
 

เลขานุการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

หัวหนาฝาย 
ระบบสารสนเทศ 

หัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการและบริการ 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

หัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 
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  คณะผูบริหาร  
คณะผูบริหารสํานกัคอมพิวเตอร 

ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช   เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการ 
อาจารยอรรณพ  โพธิสุข รองผูอํานวยการ 
ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ รองผูอํานวยการ  
นายสมบุญ   อุดมพรยิ่ง รองผูอํานวยการ  

เลขานุการสาํนัก และหวัหนาฝาย  (ปฏิบัติหนาที่) 

นางพัชรินทร   สนธิวนิช  เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
นางสาววิลาวัลย   บัวขํา  หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
นายดิเรก   อึ้งตระกูล  หัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ 
นายมหัทธวัฒน   รักษาเกียรติศักดิ์ หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

คณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพิวเตอร 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 
    (ผูชวยศาสตราจารยศิรินชุ   เทียนรุงโรจน) 
รองผูอํานวยการ  กรรมการ 
 (อาจารยอรรณพ  โพธิสุข) 
   (ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ)   
   (นายสมบุญ   อุดมพรยิ่ง)   
ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  กรรมการ 
รองศาสตราจารยสมชาย  สันติวัฒนกุล กรรมการ 
รองศาสตราจารยสมชาย  ชูชาติ กรรมการ 
นายมหัทธวฒัน  รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ 
นางสุธาทิพย  ผนวกสุข กรรมการ 
นางพัชรินทร  สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 

ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 
 ผูชวยศาสตราจารยสุณี   รักษาเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษา 
 อาจารยสาโรช  เมาลานนท ที่ปรึกษา 
 อาจารยศศิวิมล  สุขพัฒน ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 
 อาจารยนําคุณ   ศรีสนิท ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 
 



รายงานการประเมนิตนเอง  ประจําปการศึกษา 2549 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 

5. อัตรากําลัง 
 

ในปการศึกษา 2549  สํานักคอมพิวเตอร  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูทั้งส้ิน  จํานวน  50  คน จําแนกเปน 
1. บุคลากรฝายบริหาร  จํานวน  8 คน  
2. บุคลากรประจํา  จํานวน  27  คน ประกอบดวย   
 - ขาราชการ           11  คน  
 - ลูกจางประจํา           1  คน  
 - พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา       9  คน  
  - บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ สํานักคอมพิวเตอร     6  คน 
4. บุคลากรชั่วคราว  จํานวน  15  คน 
5. อัตราวาง 3 อัตรา  

หมายเหตุ รวมจํานวนบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังทั้งส้ิน     53  อัตรา   (ดังแสดงในตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1   จํานวนอัตราบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  ประจําปการศึกษา 2549 

บุคลากรฝายบริหาร จํานวน 
(คน) บุคลากรประจํา จํานวน 

(คน) บุคลากรชั่วคราว จํานวน 
(คน) 

ฝายบริหาร 4 ขาราชการ 11 พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว 

15 

ผูอํานวยการ 1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 1 รวม 16 อัตรา  วาง  1 อัตรา  :  
รองผูอํานวยการ 

ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 
3 
4 

(เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร)  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

1 
1 

ที่ปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร 
ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 

2 
2 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 2 นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร*
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

1 
5 
5 

  นักวิชาการศึกษา 5 1 พนักงานธุรการ 1 
  นักวิชาการพัสดุ 5 1 เจาหนาที่ธุรการ 1 
  ชางเครื่องคอมพิวเตอร 5 1   

  ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 4   
  ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 1   
  ลูกจางประจํา 1   
  พนักงานบริการอดัสําเนา 1   
  พนักงานมหาวทิยาลัยประจํา 9   
  รวม 10 อัตรา วาง 1 อัตรา  :    
  นักวิชาการคอมพิวเตอร* 7   
  นักวิชาการเงินและบัญช ี 1   
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1   
  บุคลากรที่มาปฏิบัติงานเต็ม

เวลา ณ สํานกัคอมพิวเตอร 
6   

  รวม  7 อัตรา  วาง  1  อัตรา      
  อาจารย* 2   
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 4   

รวม 8 รวม  27 รวม 15 
รวมบุคลากรทั้งส้ิน(ไมรวมอัตราวาง)   50  คน 

*     วางตําแหนงละ 1 อัตรา  รวม  3 อัตรา       หมายเหตุ   ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2550 
หมายเหตุ    รวมจํานวนบุคลากรตามกรอบอัตรา  53  อัตรา 
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ตารางที่ 2  จํานวนบุคลากร  จําแนกตาม  ประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษาที่จบ 
วุฒิการศึกษาที่จบ 

ประเภทบุคลากร ป  เอก ป โท ป ตรี ปวส ม.6 รวม คิดเปน 
% ทั้งส้ิน 

1. บคุลากรฝายบริหาร* 4 3 1** - - 8 16.00% 
รวมบุคลากรฝายบริหาร 4 3 1 - - 8 16.00% 

คิดเปน % 8.00% 6.00% 2.00% - -   
2. บคุลากรประจํา        
2.1 ขาราชการ - 5 5 1 - 11 22.00% 

สาย ข - 2 1 - - 3 6.00% 
สาย ค - 3 4 1 - 8 16.00% 

2.2 ลูกจางประจํา - - - - 1 1 2.00% 
2.3 พนักงานมหาวิทยาลัย   
       - สายสนับสนุนวิชาการ 
       - สายสนับสนุนบริหาร     
          (ประจํา) 

- 
- 
- 

1 
1 
- 

8 
6 
2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

9 
7 
2 

18.00% 
14.00% 
4.00% 

2.4 บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน 
     ณ สํานักคอมพิวเตอร* 

  - สายวิชาการ 
   - สายสนับสนุนวิชาการ 

- 
 
- 
- 

4 
 

2 
2 

2 
 
- 
2 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

6 
 
2 
4 

12.00% 
 

4.00% 
8.00% 

รวมบุคลากรประจํา - 10 15 1 1 27 54.00% 
คิดเปน % - 20.00% 30.00% 2.00% 2.00%   

3.พนกังานมหาวิทยาลัย 
   (ชั่วคราว) 
    - สายสนบัสนนุวิชาการ 

- สายสนับสนุนบริหาร 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
5 
6 

 
 
- 
3 

 
 
- 
1 

 
 
5 
10 

 
 

10.00% 
20.00% 

รวมบุคลากรชั่วคราว - - 11 3 1 15 30.00% 
คิดเปน % - - 22.00% 6.00% 2.00%   
รวมทั้งส้ิน 4 13 27 4 2 50*** 100% 

คิดเปน %  ทั้งส้ิน 8.00% 26.00% 54.00% 8.00% 4.00%   

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2550 

*บุคลากรที่มีคําส่ังใหมาปฏิบัติงาน ณ สํานักคอมพิวเตอร เต็มเวลา   
**กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท (โดยใชเวลาราชการบางสวน)  จํานวน 1 อัตรา 
***อัตรากําลังที่มีตัวปฏิบัติงานอยู ณ 31 พฤษภาคม 2550  (ไมนับรวมอัตราวาง 3 อัตรา) 

 
 



รายงานการประเมนิตนเอง  ประจําปการศึกษา 2549 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 

ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรที่ศึกษาตอ  จําแนกตามวุฒิการศึกษาที่ศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่ลาศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
 

ป โท ป ตรี ปวส. ปวช. รวม คิดเปน 
% 

1. ขาราชการ 1 - - - 1 3.57% 
สาย ข* 1 - - - 1 3.57% 
สาย ค - - - - - -% 

2. ลูกจางประจํา - - - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายสนับสนุนวิชาการ (ประจํา) 3 - - - 3 10.71% 

4. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายสนับสนุนวิชาการ (ชั่วคราว) 3 1 - - 4 14.29% 

รวมบุคลากรที่ศึกษาตอ 7 1 - - 8 28.57% 
คิดเปน % 25.00% 3.57% - -   

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2550 

หมายเหตุ   บุคลากรทั้งหมด (ไมนับรวมอัตราผูบริหาร)  รวมทั้งส้ิน  จํานวน  43  คน  (รวม *บุคลากรผูบริหาร 1 คน)    

6. ความรับผิดชอบและหนาที่ของฝาย 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการแบงสวนงานภายในออกเปน  4  ฝาย โดยในแตละ
ฝายมีการกําหนดความรับผิดชอบและจัดแบงหนาที่อยางชัดเจน ดังนี้ 

สํานักงานผูอํานวยการ 
รับผิดชอบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการของสํานักคอมพิวเตอร อันไดแก  งานบริหารและ  

ธุรการ งานคลังและพัสดุ  งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน 
ฝายระบบสารสนเทศ 
รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทําหนาที่วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และวิจัยและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ    และงานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยโดยการประสานงานผูใช 
ตรวจสอบและดูแลระบบ   รวมทั้งงานประสานงานระบบสารสนเทศ องครักษ 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 
รับผิดชอบงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยทําหนาที่ 

ตรวจสภาพ ซอม บํารุงรักษา และจัดใหบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และการบริการใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานคอมพิวเตอรแกอาจารย บุคลากร และนิสิต   รวมทั้งงานปฏิบัติการและบริการ องครักษ 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
รับผิดชอบงานบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยทําหนาที่วิเคราะหและออกแบบ  

จัดการและดูแล   บํารุงรักษา และจัดใหบริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
งานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย องครักษ 
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7. อาคารและหองใหบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร มีที่ทําการ ณ อาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ชั้น คือ ชั้น 2, 3, 4, 15 และสํานักคอมพิวเตอร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อาคารเรียนรวม   
ชั้น 3  โดยแบงเปนหองบริการ/ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ดังนี้ 

ตารางที่ 4  ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ประเภทหอง สถานที่ต้ัง ความจุ 

(ตรม.) 
เครื่อง 

ขยายเสียง 
เครื่องฉายภาพ 
ขามศีรษะ 

เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร 

ที่นั่งฟง 
บรรยาย 

เครื่อง
คอมพิวเตอร 

จุดตอ
เครือขาย 

1. หองบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน       
• 16-406 อาคาร 16 ช้ัน 4 216 1 - 1 ไมเกิน 60 1 1 
• 16-1502 อาคาร 16 ช้ัน 15 120 - 1 - 30 - - 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือการเรียนการสอน       
• 16-301 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 1 1 - - - 48 
• 16-302 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 1 - 1 - 35 51 
• 302/1 อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 90 - - - - 40 48 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือการบริการ    
• 16-308 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 - - - - 30 40 
• 16-309 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 - - - - 30 50 
• 302/2 อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 90 - - - - 16 48 

4. หองประชุม      
• หองประชุม    

ดร.  สนุทร   แกวลาย 
อาคาร 16 ช้ัน 4 264 1 - 1 ไมเกิน 50 1 2 

รวมทั้งสิ้น  1,308 4 2 3 140 151 289 
ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2550 

 
7.1 การบริการหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอน หองประชุม 
 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองบรรยายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย  สําหรับ

การเรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองบรรยายเพื่อกิจกรรมการ
บริการวิชาการแกชุมชน 

 ชวงเวลาการใหบริการ 
วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 – 16.00  น. 
วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 – 16.30  น. 

 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง  ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครอืขายบัวศรีและสามารถ

ติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

หอง 16-406 
คุณสมบัติของเครื่อง 
   Pentium IV 1.0 GHz  
   Ram 256 MB 
   Hard Disk 40 GB 

หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย 
คุณสมบัติของเคร่ือง 
   Pentium IV 2.8 GHz 
   Ram 256 MB 
   Hard Disk 40 GB 
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7.2 การบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 
 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย 

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองปฏิบัติการเพื่อ
กิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน 

 ชวงเวลาการใหบริการ 
วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 – 16.00  น. 
วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 – 16.30  น. 

 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  75  เครื่อง  ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและ

สามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

หอง 16-301 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
 
 
 
จํานวน 0 เครื่อง 
(อยูระหวางการจัดหาทดแทน) 

หอง 16-302 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเคร่ือง 
   Pentium IV 2.8 GHz 
   Ram 640 MB 
   Hard Disk 40 GB 
จํานวน 35 เครื่อง 

หอง 302/1 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
   Pentium IV 2.4 GHz 
   Ram 256 MB 
   Hard Disk 20 GB 
จํานวน 40 เครื่อง 

 
7.3 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตทุกระดับชั้น เพ่ือใชงานคอมพิวเตอรสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการ   

 ชวงเวลาการใหบริการ 
วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 –19.00  น. 
วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 –16.30  น. 
 

 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  76  เครื่อง พรอมเครื่องพิมพผลผานเครือขาย  3  เครื่อง 

ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 
 

หอง 16-308 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
   Pentium III 733 GHz 
   Ram 128 MB 
   Hard Disk 7.3 GB 
จํานวน 30 เครื่อง 

หอง 16-309 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
   Pentium III 733 GHz 
   Ram 128 MB 
   Hard Disk 7.3 GB 
จํานวน  30 เครื่อง 

หอง 302/2 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
   Pentium IV 2.4 GHz 
   Ram 256 MB 
   Hard Disk 20 GB 
จํานวน 16 เครื่อง 
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8. งบประมาณและการเงิน 

การดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร ไดรับเงินจัดสรรเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย   2  ประเภท 
ไดแก งบประมาณแผนดิน (งบประมาณรายจายประจําป)  และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยัง
มีแหลงเงินอีก 3 ประเภท ไดแก  โครงการบริการวิชาการ  กองทุนสวัสดิการ  และกองทุนสกล แสงโสภณ    สําหรับใน
ปการงบประมาณ 2549  สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน  จํานวน 7,384,200.- บาท (ไมรวม
เงินเดือนบุคลากรที่เปนขาราชการ  ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา) และงบประมาณเงิน    
รายได  จํานวน 11,707,200.- บาท  โดยไดรับจัดสรรในรูปของแผนงานและโครงการ  พิจารณารายละเอียดจํานวนเงิน
ที่ไดรับตามแหลงเงิน และเปรียบเทียบกับปงบประมาณ  2548 ดังแสดงในตารางที่  5 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ  2548 – 2549  
                              จําแนกตามหมวดเงนิและแหลงเงิน 

                                                                                                                                
หนวย : บาท 

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร แหลงเงินอื่น ๆ 

ปงบประมาณ/หมวดเงิน งบประมาณ 
รายจาย 

งบสาขา 

ขาดแคลน 

งบประมาณ 
เงินรายได 

โครงการ 
บริการวิชาการ 

กองทุน 
สวัสดิการ 

กองทุนสกล 
แสงโสภณ 

ปงบประมาณ 2548 9,928,240.00* - 5,990,419.00 85,780.00 49,288.95 274,931.00 
 เงินเดือน/คาจาง 2,075,400.00 - 1,261,400.00 - - - 
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,436,800.00 - 2,262,900.00 - - - 
 ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 4,416,040.00 - 66,785.00 - - - 
 คาสาธารณูปโภค - - 1,892,665.00 - - - 
 เงินอุดหนุน - - 63,069.00 - - - 
 รายจายอื่น - - 443,600.00 - - - 
  เงินดําเนินการอื่น ๆ - - - 85,780.00 49,288.95 274,931.00 
ปงบประมาณ 2549 10,903,440.00 - 11,707,200.00 - 50,758.49 281,012.81 
 เงินเดือน/คาจาง 3,519,240.00* - 1,261,400.00 - - - 
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 7,137,200.00 - 4,605,200.00 - - - 
 ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 247,000.00 - 5,216,700.00 - - - 
 คาสาธารณูปโภค - - 405,200.00 - - - 
 เงินอุดหนุน - - 63,100.00 - - - 
 รายจายอื่น - - 155,600.00 - - - 
  เงินดําเนินการอื่น ๆ - - - - 50,758.49 281,012.00 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2550 
* คํานวณจากอัตราเงินเดือนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ประจํา) ที่มีคนครอง 
** คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (เงินรายได)  ปงบประมาณ  2549  ไดรับจํานวน 2,605,200.- บาท  และรับเพิ่ม 
    ระหวางปจํานวน 2,000,000.- บาท 
 
หมายเหตุ   คาเสื่อมราคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางของสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ  2549   
 จํานวน 7,874,432.06  บาท 
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ตารางที่ 6  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและแหลงเงินอื่นๆ ในปงบประมาณ 2548 – 2549 

                                หนวย : บาท 
งบประมาณ แหลงเงิน 

2548 2549 
งบประมาณแผนดิน 9,928,240.00 10,903,440.00
   -งบดําเนินการ 5,512,200.00 10,656,440.00
    -งบลงทุน 4,416,040.00 247,000.00
งบประมาณเงินรายได 5,990,419.00 11,707,200.00
  -งบดําเนินการ 5,923,634.00 6,490,500.00
   -งบลงทุน 66,785.00 5,216,700.00
แหลงเงินอื่น ๆ 
โครงการบริการวิชาการ 85,780.00 -
กองทุนสวัสดิการ 49,288.95** 50,758.49**
กองทุนสกล  แสงโสภณ 274,931.00** 281,012.81**

รวมทั้งส้ิน 16,328,658.95 22,942,411.30
 
** ยอดสะสม 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2550
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ตารางที่ 7  สรุปงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  จําแนกตามแผนงานและหมวดเงิน  ประจําปงบประมาณ 2549   
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  งบดําเนินการ งบลงทุน  
เงินเดือน/ คาตอบแทน/ คาครุภัณฑ/   แหลงเงิน 
คาจาง ใชสอย/วัสดุ 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม 
ที่ดินและสิ่งกอสราง 

รวมทั้งสิ้น 

 
งบประมาณแผนดิน                  

  แผน งปม. การสรางสังคมฯ 3,519,240.00      7,137,200.00 - - - 10,656,440.00      10,656,440.00 
  (โอนไปกองคลัง)   -  1,728,000.00 - - - - 1,728,000.00   - 1,728,000.00 

คงเหลือ 3,519,240.00      5,409,200.00 - - - 8,928,440.00      8,928,440.00
เบิกจาย -   3,519,240.00 -  5,402,670.07 - - - - 8,921,910.07 - 8,921,910.07

                   -             6,529.93 - - - 6,529.93 6,529.93
  แผนงปม. ปรับปรุงโครงสรางฯ       247,000.00 247,000.00 

เบิกจาย - 238,874.00 -  238,874.00
คงเหลือ 8,126.00 8,126.00

เงินรายได 

  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 1,261,400.00      2,295,300.00       405,200.00 63,100.00 155,600.00 4,180,600.00 5,216,700.00      9,397,300.00
  งบเพิ่มเติมระหวางป - 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 - 2,000,000.00

รวม 1,261,400.00 4,295,300.00 405,200.00 63,100.00 155,600.00 6,180,600.00 5,216,700.00 11,397,300.00
เบิกจาย -  977,031.50 -  2,260,090.78 -  332,204.25 -  47,259.00 -  110,210,00 -3,726,795.53 - 5,037,959.00 -  8,764,754.53

กันไวเบิกเหลื่อมป - -  2,000,000.00 - - - -2,000,000.00 - - 2,000,000.00
คงเหลือ 284,368.50 35,209.22 72,995.75 15,841.00 45,390.00 453,804.47 178,741.00 632,545.47  
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

  งบดําเนินการ งบลงทุน  
เงินเดือน/ คาตอบแทน/ คาครุภัณฑ/  

คาจาง ใชสอย/วัสดุ ที่ดินและ  แหลงเงิน 

    

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม 

สิ่งกอสราง 

รวมทั้งสิ้น 

 
แผนงบประมาณ บริการวิชาการแก
สังคม 309,900.00 309,900.00 309,900.00

เบิกจาย -  202,239.28 -  202,239.28 -  202,239.28
คงเหลือ 107,660.72 107,660.72 107,660.72

  รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,780,640.00      9,742,400.00 405,200.00 63,100.00 155,600.00 15,146,940.00 5,463,700.00     20,610,640.00

รับเพิ่มระหวางป - 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00                  - 2,000,000.00

รวม 4,780,640.00 11,742,400.00 405,200.00 63,100.00 155,600.00 17,146,940.00- 5,463,700.00- 22,610,640.00

เบิกจาย -4,496,271.50 -7,865,000.13 -332,204.25 -47,259.00 -110,210.00 12,850,944.88 -5,276,833.00 -18,127,777.88

กันไวเบิกเหลื่อมป -2,000,000.00 -2,000,000.00     -2,000,000.00

โอนไปกองคลัง -1,728,000.00 -1,728,000.00     -1,728,000.00

คงเหลือ 284,368.50 149,399.87  72,995.75  15,841.00       45,390.00         567,995.12 186,867.00         754,862.12

คาเสื่อมราคาครุภัณฑฯ 7,874,432.06 

รวมงบดําเนินการ+คาเสื่อมราคา  
25,021,372.06 
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9. การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 

วัตถุประสงคการประกันคณุภาพการศกึษา 
1. เพื่อสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สังคมไทย และนานาประเทศใหมี 

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพ 

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อพัฒนาระบบเครือขายขอมูลที่มีประสิทธิภาพ หรือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยในการกาวไปสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ 
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีทัศนคติที่ดี และมีศักยภาพสูงในการแสวงหาขอมูลขาวสาร

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครอืขายเทคโนโลยสีารสนเทศของสาํนัก

คอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ 
นโยบายและมาตรการการประกันคณุภาพการศึกษา 
1. สรางระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ      

การบริหารจัดการและการบริการ รวมทั้งการตรวจสอบ และพัฒนาระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผล 
2. สรางมาตรฐานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในมหาวิทยาลัย  การประสานงานเครือขาย

ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศในสังคมไทย และในระบบสากล 
3. สรางมาตรฐานระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร

จัดการองคกร ทั้งภายในองคกรและการเชื่อมโยงระหวางองคกร 
4. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทั้งการบริการภายในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยและสังคม 
5. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานวิชาการ เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสรางสรรค

วิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   และสามารถพัฒนาเปนศูนยกลางเผยแพรวิชาการและการคนควาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปสูสังคม 

6. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน ใหสามารถพัฒนา และ          
ผลักดันภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรใหมีศักยภาพสูงสุดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงานในแตละภารกิจ และ

กําหนดใหมีการประเมิน ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนนั้น (ตามประกาศสํานักคอมพิวเตอร เรื่องนโยบาย
และมาตรการประกันคุณภาพ การศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2542) 

2. สํานักคอมพิวเตอรไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส (คําส่ังสํานักคอมพิวเตอรที่  
024/2549 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549)  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูทางดานเทคนิค วิธีการ ขอมูล และการดําเนิน
กิจกรรม 5ส ใหแกบุคลากรในหนวยงานและเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถพัฒนาบุคลากรและ
องคกรไปสูระบบประกันคุณภาพการศกึษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป  โดยไดมีการประกาศนโยบายและแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดตางๆ ในการดําเนินงานขึ้น 
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3. สํานักคอมพิวเตอรมีคณะกรรมการควบคุมภายในของสํานัก   ไดแก คณะกรรมการประจําสํานัก และ

คณะกรรมการสงเสริมมาตรฐานการควบคุมภายในของสํานัก  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยที่ 638/2549  ลงวันที่  22  มีนาคม  2549         
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายในของสํานักเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

4. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพทุกชุดในระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ   เพื่อการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานเปนประจําทุก 3 เดือน 
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สวนที่ 2 : สวนสาระ 
 
มาตรฐาน  1  มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต   

บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดมี
ทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง   มีจิตสํานึกและ      
ภูมิธรรม   ในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
 

 
หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในมาตรฐาน  1 
 
 

 
 
มาตรฐาน  2  มาตรฐานดานงานวิจยัและงานสรางสรรค 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญสูง 
การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไป
ประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้ง
การพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนด
ทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
 

 
หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในมาตรฐาน  2 
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มาตรฐาน  3  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพ 

เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลอง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและ
สังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดรับชอบตอสาธารณะ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตัวบงชี้ 3.0 กระบวนการดําเนินงานบริการวิชาการ 
P   มีแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
D  จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่กําหนด 
C  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ 
A  ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัดกิจกรรม 
 

เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 
 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน คะแนนที่ได 
มีการกระทํา 1 ขอ 
หรือนอยกวา 

มีการกระทํา 2 ขอ มีการกระทํา 3 ขอ มีการกระทํา 4 ขอ 
 

3 

 
 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
3.0 กระบวนการดําเนินงาน 
     บริการวิชาการ 

5 3 15 
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ตัวบงช้ี 3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอบุคลากร 
 

ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

รอยละของกิจกรรม  หรือโครงการที่สํานักคอมพิวเตอรไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน 
หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติตอจํานวนบุคลากรประจํา รวมถึงการ
บริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้การนับบุคลากรประจําใหนับบุคลากรประจํา
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 
1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
2) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
6) บริการอื่น ๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสํานักคอมพิวเตอร 
- การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สํานักคอมพิวเตอรอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน หรือเปนแหลง

อางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจน
ความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ  

- โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการบริการ
วิชาการที่สํานักคอมพิวเตอรจัดขึ้น หรือดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนใน
ดานตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตน เชน การใหความรูเกี่ยวกับโครงการตาม
พระราชดําริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในดานการเกษตร ฯลฯ โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมยอย
แทรกอยูในหนึ่งโครงการ ใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 

 
สูตรการคํานวณ 

จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สํานักคอมพิวเตอรจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ
ชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในป

การศึกษานั้น 
จํานวนบุคลากรในปการศึกษานั้น 

 
X  100   
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ขอมูล   (เอกสารแนบ 1) 

1. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สํานักคอมพิวเตอรไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  
หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปการศึกษานั้น  

2. จํานวนบุคลากรในปการศึกษานั้น ทั้งนี้การนับบุคลากรใหนับบุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
บุคลากรที่ลาศึกษาตอ  

 
หมายเหต ุ 

1. กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมมีการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 
2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายกลุมสาขาวิชาหรือหลายหนวยงานชวยกันดําเนิน

โครงการ ใหนับแยกได 
3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันสงบุคลากรไปชวย ให

รายงานเปนโครงการ 1 โครงการตามชื่อโครงการ 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน      
ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 

2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สํานักคอมพิวเตอรไดจัดขึ้น
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  หรือเพื่อ  
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ 
นานาชาติ   ในปการศึกษานั้น 

17 15 11 14 

จํานวนบุคลากรประจําในปการศึกษานั้น  ทั้ งนี้การนับ
บุคลากรประจําใหนับบุคลากรประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
ไมนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอ 

34 43 50 53 

รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอบุคลากร
ประจํา 

50.00 34.85 22.00 
 

เพิ่มขึ้นรอยละ  25 
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เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอยละ 1 – 19 รอยละ 20 - 29 ≥  รอยละ 30 

 2 

 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 0 

หมายเหต ุ
ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้งที่ 2 อยู

ในระดับ 3 คะแนน ถือวามีการพัฒนา 
 
3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 
 0 

สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 3.1 
คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 

อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 
1 0 0 

2 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตอบุคลากรประจํา 

5 2 10 
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ตัวบงช้ี 3.2   รอยละของบุคลากรที่เปนที่ปรกึษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสํานักคอมพิวเตอร 
 เปนกรรมการวชิาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอบุคลากร 
 
 หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 3.2 
 
 

ตัวบงช้ี 3.3   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนา        
การเรียน การสอน และการวิจัย 

  
หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 3.3 

 
 
ตัวบงช้ี 3.4    คาใชจาย และมูลคาของสํานักคอมพิวเตอรในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอ

บุคลากร 
ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชกับทุกโครงการ/ กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม โดย
ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ ตอบุคลากร ทั้งนี้ใหนับบุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมบุคลากรที่ลา
ศึกษาตอ ในการนับโครงการ/ กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จาก
ผูรับบริการ ใหนับรวมถึงโครงการ/ กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม ที่มีการเรียกเก็บเงินจาก 
ผูรับบริการในลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือการดําเนินการเพื่อมุงแสวงหาผลกําไรเปนหลัก ไดดวย 

คาใชจาย (in-cash) หมายถึง   คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
มูลคา (in-kind)      หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่               

สํานักคอมพิวเตอร จัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอรคาใชอุปกรณและสถานที่  เปนตน 

 
สูตรการคํานวณ 

คาใชจายและมูลคาของสํานักคอมพิวเตอรในการบริการวชิาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น 
จํานวนบุคลกรปการศึกษานั้น 
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ขอมูล   (เอกสารแนบ 2)   

1.    จํานวนคาใชจายที่สํานักคอมพิวเตอรใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมใน
แตละปการศึกษา  

2.    มูลคาที่เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือ
สังคมในแตละปการศึกษา รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ และคาแรงงานที่ใชเพื่อประกอบการใหบริการวิชาการ
ในปการศึกษานั้น 

3.   จํานวนบุคลากรในปการศึกษานั้น ทั้งนี้ใหนับบุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมบุคลากรที่          
ลาศึกษาตอ  

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 

2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 

2550 
จํานวนคาใชจายที่สํานักคอมพิวเตอรใชไปในการ
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือ
สังคมในแตละปการศึกษา 

884,771.75 558,616.09 
 

220,901.12 400,000.00 

มูลคาที่ เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอรไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
แกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา รวมทั้งคา
วัสดุอุปกรณ และคาแรงงานที่ใชเพื่อประกอบการ
ใหบริการวิชาการในปการศึกษานั้น 

73,550 90,425 
 

47,400 
 

70,000.00 

คาใชจายและมูลคาของสํานักคอมพิวเตอรในการ
บริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น 

958,321.75 
 

649,041.00 
 

268,301.12 470,000.00 

จํานวนบุคลากรในปการศึกษานั้น ทั้งนี้ใหนับ
บุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติ งานจริ ง  ไมนับรวม
บุคลากรที่ลาศึกษาตอ 

34 43 50 53 

คาใชจาย และมูลคาของสํานักคอมพิวเตอรในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากร 

28,185.93 15,093.98 5,366.02 8,867.93 
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เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 4,999 บาท 5,000 – 7,499 บาท ≥  7,500 บาท 

 2 

 
 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 0 

 
หมายเหต ุ

ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้งที่ 2    
อยูในระดับ 3 คะแนน ถือวามีการพัฒนา 

 
 
3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 
 1 

 
สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 3.4 

คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 
อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 

1 0 1 
3 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
3.4  คาใชจาย และมูลคาของสํานัก

คอมพิ ว เตอร ในการบริ กา ร
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ตอบุคลากร 

5 3 15 
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ตัวบงช้ี 3.5  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ 
(ตัวบงช้ีเฉพาะ ไมตองประเมินในกลุม 1 แตเสนอขอมูลได)     

 
หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 3.5 

 
 
ตัวบงช้ี 3.6  รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตอบุคลากร 

 (ตัวบงช้ีเฉพาะ ไมตองประเมินในกลุมที่ 1 แตเสนอขอมูลได)   
       

ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

จํานวนรายรับหลังจากหักตนทุนในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนําผลลัพธกลับสูองคกรในนาม
สถาบันหรือคณะวิชา/หนวยงานในสังกัดของสถาบัน ตอบุคลากร ทั้งนี้ใหนับบุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
บุคลากรที่ลาศึกษาตอแหลงที่มาของรายรับ ไดแก 

1) จากกิจกรรม/ โครงการที่ดําเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน หรือคณะวิชา/หนวยงานใน
สังกัดของสถาบัน (สถาบันเปนผูจัด) (เอกสารแนบ 1) 

2) จากการหักเปนคา Over charge จากโครงการที่ผานสถาบัน (คณาจารยของสถาบันไดรับงบประมาณ
ภายนอกใหดําเนินการ) 

 
สูตรการคํานวณ 

รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันในปการศึกษานั้น 
จํานวนบุคลากรในปการศึกษานั้น 

 
ขอมูล   (เอกสารแนบ 3) 

1. จํานวนเงินที่สํานักคอมพิวเตอรไดรับจากการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 
2. จํานวนบุคลากรในปการศึกษานั้น ทั้งนี้ใหนับบุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมบุคลากรที่ลา    
ศึกษาตอ 

 
หมายเหต ุ
- ไมรวมรายไดจากการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ หรือการศึกษาเพื่อปวงชน (กศปช.)
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน  
ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 

2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 

2550 
รายรับของสํานักคอมพิวเตอร ในการใหบริการ  
วิชาการ  และวิชาชีพในนามสํานักคอมพิวเตอรในป
การศึกษานั้น 

341,861.25 126,651.00 35,150.00  

รายรับของสํานักคอมพิวเตอร ในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพในนามสํานักคอมพิวเตอรตอ
บุคลากร 

10,054.74 2,945.37 703.00 
 

 

จํานวนบุคลากรในปการศึกษานั้น  ทั้งนี้ ใหนับ
บุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมบุคลากร
ที่ลาศึกษาตอ 

34 43 50  

 
หมายเหต ุ มีการนําเสนอขอมูลรายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตอบุคลากรแต

ไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 3.6 
 
 
 
ตัวบงช้ี 3.7  ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร 

(ตัวบงช้ีเฉพาะ ไมตองประเมินในกลุมที่ 1 แตเสนอขอมูลได)     
                       

หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 3.7 
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มาตรฐาน  4  มาตรฐานดานการทํานบํุารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยภูมิปญญาทองถิ่นอันเปน
มรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสรางสรรคและ
สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวบงชี้ 4.0 กระบวนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
P  มีแผนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
D  จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนที่กําหนด 
C  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ 
A  ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัดกิจกรรม 
 

เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 
 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน คะแนนที่ได 
มีการกระทํา 1 ขอ 
หรือนอยกวา มีการกระทํา 2 ขอ มีการกระทํา 3 ขอ มีการกระทํา 4 ขอ 

 
3 

 
 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
4.0 กระบวนการดําเนินงานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.33 3 9.99 
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ตัวบงช้ี 4.1    โครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา 

 
หมายเหตุ  สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 4.1 

 
 
 

ตัวบงช้ี 4.2    รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

 
หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 4.2 

 
 

ตัวบงช้ี 4.3  มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  (ตัวบงช้ี  
เฉพาะไมตองประเมินในกลุมที่ 1  แตเสนอขอมูลได) 

 
หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 4.3 
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ตัวบงช้ี 4.4  ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
(ตัวบงช้ีเฉพาะ ไมตองประเมินในกลุมที่ 1 แตเสนอขอมูลได)   

      
ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

การที่สํานักคอมพิวเตอรสามารถแสดงผลใหเปนที่ประจักษไดวากิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม 
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดดําเนินการในแตละปการศึกษานั้น บรรลุความสําเร็จตามพันธกิจในระดับใด 
 
ขอมูล   (เอกสารแนบ 4) 

1. หลักฐานที่แสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันดําเนินการ
ในแตละปการศึกษาไดเกิดประสิทธิผลและประโยชนตอสาธารณะ สังคม ชุมชน หรือเทศชาติ อาทิ รายงาน
ประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ ฯลฯ 

2. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดมีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในการ
บริการวิชาการในแตละปการศึกษา 

3. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิ
ปญญาทองถิ่นในแตละปการศึกษา 

4. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการสรางนวัตกรรมหรือองคความรูภูมิปญญาไทยในแตละปการศกึษา 
5. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยออกไปสูสากลในแตละปการศึกษา 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน      
ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 

2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

ระดับ 1  มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และ
เสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

  /  

ระดับ 2  มีการดําเนินการตามโครงการขอ 1   /  
ระดับ 3  มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุง                     
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอกี 1 ดาน อยางนอย  1 โครงการ 

    

ระดับ 4  มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลป               
วัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ 

    

ระดับ 5  มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีกมากหรือเทากับ 2 ดาน 
และมีการนําศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทยออกเผยแพร
ในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ 
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มาตรฐาน 5   มาตรฐานดานการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรและบุคลากร 

การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสํานักคอมพิวเตอร และผูเกี่ยวของมีสวนรวมตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ  กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบริหาร การพัฒนา
บุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ 
คลองตัว โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวบงชี้ 5.0 กระบวนการดําเนินงานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
P   มีแผนการดําเนินงานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
D   จัดกิจกรรมพัฒนาสถาบันและบุคลากรตามแผนที่กําหนด 
C   ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ 
A   ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัดกิจกรรม 
 

เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 
 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน คะแนนที่ได 
มีการกระทํา 1 ขอ 
หรือนอยกวา 

มีการกระทํา 2 ขอ มีการกระทํา 3 ขอ มีการกระทํา 4 ขอ 
 

3 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
5.0   กระบวนการดําเนินงานการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 
1.63 3 4.89 
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ตัวบงช้ี 5.1    ระดับคุณภาพของกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 
ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

การที่คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  (รวมถึงกรรมการบริหารสํานักคอมพิวเตอรใน )  มีนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและใหความสําคัญเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการพัฒนาสํานัก
คอมพิวเตอรอยางยั่งยืน โดยมีการบริหารที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรม
ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดําเนินการโดยผาน
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธใน
การดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและบุคลากร มีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสํานักคอมพิวเตอรใหเกิด
ประสิทธภิาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดี  มีการบริหารแบบมีสวนรวม  เนนการกระจายอํานาจ  โปรงใส
และตรวจสอบได  และมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอร  ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดียิ่งขึ้น   รวมทั้งมีความสามารถใน
การผลักดันสํานักคอมพิวเตอรใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร  ในการกํากับดูแลที่ดี  จึงสงผลตอการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรโดยตรง   

นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใสนั้นเปนสวนประกอบที่
สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกรตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่
พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย   สามารถรวมตรวจสอบการทํางานขององคกรได 

ระบบงานที่สําคัญ มี 3 ดาน ไดแก 
1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
2. การบริหารจัดการสารสนเทศ 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ขอมูล  (เอกสารแนบ 5) 

1. รายงานการประชุมของกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร     ที่แสดงถึงการใหความเห็นชอบตอแผนยุทธ
ศาสตร/ แผนกลยุทธของสํานักคอมพิวเตอร 

2. หลักฐานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร เชนรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการประจําสํานักฯ  มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ และให
ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

3. รายงานการตดิตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอรอยางครบถวน 
4. แผนการประชุมของกรรมการประจําสํานักฯ 
5. จํานวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการประจําสํานักฯ 
6. หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการประจําสํานักฯ  กอนประชุม 
7. ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสํานักคอมพิวเตอร  
8. หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบันหรือกลุมสาขาวิชา 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน      
ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 

2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

ขอ 1  กรรมการประจําสํานักฯ เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ
การดําเนินงาน 

/ / / / 

ขอ 2  กรรมการประจําสํานักฯ มีสวนรวมในการกําหนดและ
ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร  และใหขอสังเกตที่ มี
นัยสําคัญ 

/ / / / 

ขอ 3  กรรมการประจําสํานักฯ ติดตามผลการดําเนินงานที่
สําคัญตามภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอรอยางครบถวน  
มากกวาปละ 2 ครั้ง 

/ / / / 

ขอ 4  มีการประชุมกรรมการประจําสํานักฯ เขาประชุมโดย
เฉล่ียอยางต่ํา 7 วัน 

/ / / / 

ขอ 5  มีกรรมการประจําสํานักฯ เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา
รอยละ 80 

   / 

ขอ 6  มีการสงเอกสารใหกรรมการประจําสํานักฯ กอนประชุม
โดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน 

/ / / / 

ขอ 7  มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสํานัก
คอมพิวเตอรโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไว  
ลวงหนา 

   / 
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เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 3 ขอ 4 ขอ ≥  5 ขอ 

 3 

 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 1 

หมายเหต ุ
ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้งที่ 2 อยู

ในระดับ 3 คะแนน ถือวามีการพัฒนา 
 
3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 
 1 

 
สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 5.1 

คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 
อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 

3 1 1 
5 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
5.1 ระดับคุณภาพของกรรมการ

ประจําสํานักฯ 
 

1.67 5 8.35 
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ตัวบงช้ี 5.2    มีการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ

ภายนอก 
ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

การที่สถาบันอุดมศึกษามีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผู รู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร 
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 
 
ขอมูล  (เอกสารแนบ 6)

1. แผนการจัดการความรู 
2. ผลการดําเนินงาน/ ความสําเร็จจากการจัดการความรู 
3. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการทํางานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

4. Website สํานักคอมพิวเตอร 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน      

ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 
2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

ระดับ 1  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู
ปงบประมาณที่ขอรับการประเมิน 

  /  

ระดับ 2  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 50 

  /  

ระดับ 3  มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 100 

  /  

ระดับ 4  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการ
ความรู 

  /  

ระดับ 5  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

  /  

 
หมายเหตุ  สํานักคอมพิวเตอรเริ่มโครงการจัดการความรูในปการศึกษา  2549
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เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับ 1 – 2 ระดับ 3 ≥  ระดับ 4 

 3 

 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 1 

หมายเหต ุ
ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้งที่ 2 อยู

ในระดับ 3 คะแนน ถือวามีการพัฒนา 
 
3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 
 1 

 
สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 5.2 

คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 
อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 

3 1 1 
5 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
5.2  มีการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร

สูองคการเรียนรู โดยอาศัยผล
การประเมินจากภายในและ 
ภายนอก 

1.67 5 8.35 
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ตัวบงช้ี 5.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ

ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสถาบันอุดมศึกษาที่จะพัฒนาเพื่อใหการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปในแนวทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรของชาติ 
 
ขอมูล   (เอกสารแนบ 7)

1. รายชื่อคณะกรรมการ/ คณะทํางานเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธ 
2. แผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธ 
3. ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร/ แผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ  หรือแผนยุทธศาสตร
อุดมศึกษา 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน      
ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 

2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

ระดับ 1  คณะกรรมการ / คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธ
ของสํานักคอมพิวเตอร 

  / / 

ระดับ 2  มีแผนกลยุทธของสํานักคอมพิวเตอร   / / 
ระดับ 3  มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผน
กลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 

   / 

ระดับ 4  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
นอยกวารอยละ 80 ของแผน 

    

ระดับ 5  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน 

  / / 
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เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับ 1 – 2 ระดับ 3 ≥  ระดับ 4 

 2 

 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 1 

หมายเหต ุ
ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้งที่ 2 อยู

ในระดับ 3 คะแนน ถือวามีการพัฒนา 
 
3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 
 1 

 
สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 5.3 

คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 
อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 

2 1 1 
4 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
5.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธที่

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ
1.67 4 6.68 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจําป 2549 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 

 
ตัวบงช้ี 5.4   การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักคอมพิวเตอรรวมกัน 

ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะบริหารทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี
การใชทรัพยากรกับหนวยอื่นๆ ไมวาจะเปนหนวยเดียวกันกับในสถาบันอุดมศึกษาหรือนอกสถาบันอุดมศึกษา 

 
ขอมูล 

 1. รายชื่อคณะกรรมการ/ คําส่ังแตงตั้งความตองการในการใชทรัพยากร  
 2. ผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  
 3. แผนการใชทรัพยากร รวมกับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน  

4. ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น  
 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน      
ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 

2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

ระดับ 1  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของสํานักคอมพิวเตอร 

    / 

ระดับ 2  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
ของ สํานักคอมพิวเตอร 

   / 

ระดับ 3  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสํานัก
คอมพิวเตอร 

   / 

ระดับ 4  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอก
สํานักคอมพิวเตอร 

   / 

ระดับ 5  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น 

   / 

 
มีการใชทรัพยากรรวมกัน เชน การใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมาใชหองเพื่อการเรียนการสอน การสอบ  แตไมไดมี
การตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อกํากับการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
หมายเหต ุในปการศึกษา 2549 ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ    
สํานักคอมพิวเตอร แตในป 2550 จะเริ่มดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
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ตัวบงช้ี 5.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การ
เรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

 
ขอมูล   (เอกสารแนบ 8)

1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

 4. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล  

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน      
ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 

2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

ระดับ 1  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ 

/ / / / 

ระดับ 2  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ / / / / 
ระดับ 3  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูล 

/ / / / 

ระดับ 4  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูล  และประเมินความพึงพอใจของผู ใช
ฐานขอมูล 

   / 

ระดับ 5  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง
ระบบฐานขอมูล 

/ / / / 
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เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ≥  ระดับ 3 

 3 

 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 1 

หมายเหต ุ
ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้งที่ 2 อยู

ในระดับ 3 คะแนน ถือวามีการพัฒนา 
 
3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 
 1 

 
สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 5.5 

คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 
อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 

3 1 1 
5 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูล

เพื่อการบริหาร  การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

1.67 5 8.35 
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ตัวบงช้ี 5.6   สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
 

หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที ่5.6 
 
 
ตัวบงช้ี 5.7   คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
 

หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 5.7 
 
 
 
ตัวบงช้ี 5.8   รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 

ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

รายไดทั้งหมดของสํานักคอมพิวเตอรภายหลังที่หักจากงบดําเนินการทั้งหมดออกแลว โดยแสดงในรูปของ          
รอยละของงบดําเนินการ เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 
และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสํานักคอมพิวเตอรในระยะยาว ทั้งนี้ใหคิด
ตามปงบประมาณ 

งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน โดย
ไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและ 
งบเงนิรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 
 
สูตรการคํานวณ 

เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น 
งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น 

 X  100 

 
ขอมูล    (เอกสารแนบ 9)

1. งบดําเนินการที่ใชจายจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
2. งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอยคาวัสดุ คาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุน และ
คาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลง คือ   
จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 
ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 

2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 

2550 
1. งบดําเนินการทั้งหมดในปงบประมาณ     
     1.1 งบประมาณแผนดิน 5,080,763.00 5,512,200.00 10,656,440.00  
     1.2 งบประมาณเงินรายได 4,075,231.00 5,923,634.00 6,490,500.00  
2. คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณ     
    2.1 งบประมาณแผนดิน 4,942,645.00 5,508,669.00 10,649,910.07  
    2.2 งบประมาณเงินรายได 3,552,282.00 5,054,126.00   5,929,034.81  
3. เงินเหลือจายสุทธิ     
    3.1 งบประมาณแผนดิน 138,118.00 3,531.00 6,529.93  
    3.2 งบประมาณเงินรายได 522,949.00 936,293.00 561,465.19  
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 7.22 8.21 3.31  
 
เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 4 %  

ของงบดําเนินการ 
+5 – 9 % หรือ > 15%  
ของงบดําเนินการ 

+10 – 15%  
ของงบดําเนินการ 

 1 

 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 0 

หมายเหต ุ
ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้งที่  2    

อยูในระดับ 3 คะแนน   ถือวามีการพัฒนา 
 

3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

0 คะแนน 1 คะแนน 
ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 

 1 
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สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 5.8 

คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 
อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 

1 0 1 
2 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
5.8  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการ 
1.67 2 3.34 

 
 
 
ตัวบงช้ี 5.9   รอยละของอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ  ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 
 

หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตัวบงชี้ที่ 5.9 
 
 
ตัวบงช้ี 5.10   งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
 

หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในตวับงชี้ที่ 5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจําป 2549 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

48 
 
 

ตัวบงช้ี 5.11   รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 
                    ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 
ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได รับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ              
ตางประเทศ ตอบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย  แตจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากร    
สายสนับสนุนทานนั้น  จะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 

บคุลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 
การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก 
1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม  สัมมนาหรือดูงาน 
3. การฝกอบรมที่ สํานักคอมพิวเตอรจัดขึ้นเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                 

สายสนับสนุน 
 
 

สูตรการคํานวณ 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพฒันาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น 

 X  100 

 
ขอมูล    (เอกสารแนบ 10) 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ ในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศในปการศึกษานั้น 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน      

ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 
2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพในประเทศ ในปการศึกษานั้น 

  29 44 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพในตางประเทศ ในปการศึกษานั้น 

  -  

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในป
การศึกษานั้น 

  29  

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวม
บุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย 

  46  

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

  63.04  

 
เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอยละ 1 – 54 รอยละ 55 – 79 ≥  รอยละ 80 

 2 

 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 1 

หมายเหต ุ
ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้ง

ที่ 2 อยูในระดับ 3 คะแนน ถือวามีการพัฒนา 
 

3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

0 คะแนน 1 คะแนน 
ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 

 1 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจําป 2549 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

50 

สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 5.11 
คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 

อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 
2 1 1 

4 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
5.11    รอยละของบุคลากรประจํา

สายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

1.67 5 6.68 
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มาตรฐาน 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย  ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและสังคม  มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เนนการเรียนรู
ดวยตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน  โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย  
มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง  และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน 
 การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่  และส่ิงอํานวยความสะดวก  รวมทั้ง
ความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และ
กิจกรรมการศึกษา  เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
หมายเหตุ   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไมมีการประเมินในมาตรฐาน  6 
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มาตรฐาน 7   มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวบงชี้ 7.0 กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ   
P    มีแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
D   จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
C   ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ 
A   ใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานการจัดกิจกรรม 

เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 
 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน คะแนนที่ได 
มีการกระทํา 1 ขอ 
หรือนอยกวา 

มีการกระทํา 2 ขอ มีการกระทํา 3 ขอ มีการกระทํา 4 ขอ 
 

2 

 
 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
7.0   กระบวนการดําเนินงาน 
        การประกันคุณภาพ 

6.67 2 13.34 
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ตัวบงช้ี 7.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

การดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร ระบบ
และกลไกการพัฒนาคุณภาพ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ การติดตามคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพภายใน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักอคอมพิวเตอรตามที่ตนสังกัดไดกําหนดไว เพื่อ
แสดงใหเห็นวาสํานักคอมพิวเตอรไดตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไกตางๆ ที่สนับสนุนให
เกิดการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว 

 
ขอมูล    (เอกสารแนบ 11) 

คูมือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอรและมีระบบและกลไก ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เชน คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพภายใน ภาพถายกิจกรรม
การดําเนินงาน รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบัน รวมทั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการนําเอาผลประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามพันธกิจใหเกิดผลดีเปนตน  
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน      

ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 
2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

ระดับ 1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน / / / / 
ระดับ 2  มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานัก
คอมพิว เตอรที่ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของสถาบันครอบคลุม
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับ
กา รประ เมิ นคุณภาพภายนอก  และ เที ยบระดั บ 
(Benchmarking) 

/ / / / 

ระดับ 3  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่
สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป 

/ / / / 

ระดับ 4  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม 
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดย
ไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

/ / / / 

ระดับ 5  มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายใน
มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 

   / 

 
เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับ 1 – 2 ระดับ 3 ≥  ระดับ 4 

 3 

 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 1 
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หมายเหต ุ
ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้ง

ที่ 2 อยูในระดับ 3 คะแนน ถือวามีการพัฒนา 
 

3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

0 คะแนน 1 คะแนน 
ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 

 1 

 
สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 7.1 

คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 
อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 

3 1 1 
5 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
7.1  มีระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

6.67 5 33.35 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจําป 2549 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

56 

 
ตัวบงช้ี 7.2   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

ผูกํากับติดตามตัวบงช้ี 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท. 0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
โทรศัพท  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069 

 
คําอธิบาย 

ผลที่ไดจากการดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายในของสํานักคอมพิวเตอรที่ไดนํามาใชเพื่อ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดผลดียิ่งขึ้น ตลอดจนกอใหเกิดผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษาใน
มาตรฐานที่ 1-4 

 
ขอมูล   (ใชเอกสารแนบ 11 ของตัวช้ีวัด 7.1) 

คูมือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสํานักคอมพิวเตอรมีระบบและกลไก
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบัน ตลอดจนผลการ
พัฒนา/ มูลคาเพิ่ม (Value added) จากการประกันคุณภาพภายใน รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายใน 
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของ
กลุมสาขาอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนา/ มูลคาเพิ่ม (Value added) จากการประกันคุณภาพภายใน เปนตน  
ขอมูลที่แสดงถึงผลการประกันคุณภาพภายในตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร การบริหารจัดการของสถาบัน
และหลักสูตร และการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอ
คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของสถาบัน
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน      

ปการศึกษา ขอมูลประกอบการประเมินตัวบงช้ี 
2547 2548 2549 

เปาหมาย 
ในปการศึกษา 2550 

ระดับ 1  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง 

/ / / / 

ระดับ 2  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา 

/ / / / 

ระดับ 3  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 

/ / / / 

ระดับ 4  มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

  / / 

ระดับ 5  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชา
พัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลง
อางอิงของกลุมสาขาอื่น ๆ 

   / 

 
เกณฑการใหคะแนน / คะแนนที่ได 

1. การประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับ 1 – 2 ระดับ 3 ≥ ระดับ 4 

 3 

 
2. การประเมินอิงพัฒนาการ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 
0 คะแนน 1 คะแนน 

ไมมีการพัฒนา มีการพัฒนา 
 1 

หมายเหต ุ
ถาผลการประเมินครั้งที่ 2 สูงกวาผลการประเมินครั้งที่ 1 หรือถาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานครั้ง

ที่ 2 อยูในระดับ 3 คะแนน ถือวามีการพัฒนา 
 

3. การประเมินประสิทธิผลตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

0 คะแนน 1 คะแนน 
ไมบรรลุตามเปาหมายของแผน บรรลุตามเปาหมายของแผน 

 1 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจําป 2549 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

58 

 
สรุปคะแนนการประเมินตัวบงช้ี 7.2 

คะแนนที่ไดจากการประเมิน รวมคะแนน 
อิงเกณฑมาตรฐาน อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผลตามแผนฯ 

3 1 1 
5 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

(1) 
คะแนนที่ได 

(2) 
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

(3) = (1) x (2) 
7.2  ประสิทธิผลของการประกัน  

คุณภาพภายใน 
6.67 5 33.35 
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สวนที่ 3 : สวนสรุป 
 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2549  จัดทําตาม “คูมือ
การทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับป พ.ศ. 2550)”  ซึ่งประกอบดวย  
7 มาตรฐาน 55 ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 3 เกณฑ  คือ  อิงมาตรฐาน  พัฒนาการ และการบรรลุเปาหมาย   
แตเนื่องจากสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน  แตจะดําเนินภารกิจหลักในการ
สนับสนุนทางดานการเรียนการสอน สํานักคอมพิวเตอรไมสามารถประเมินไดตามองคประกอบทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
จึงเลือกประเมินในมาตรฐานที่เกี่ยวของและสอดคลองกับภารกิจหลัก  โดยประเมินจํานวน  4 มาตรฐาน  14  ตัวบงชี้  
ประกอบดวย 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ (มี 9 ตัวบงชี้)  ประเมิน 3  ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 (มี 5 ตัวบงชี้)     ประเมิน  1  ตัวบงชี้ 
 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
  (มี 12 ตัวบงชี้)     ประเมิน 7  ตัวบงชี้ 
 มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ (มี 3 ตัวบงชี้) ประเมิน  3  ตัวบงชี้ 
ผลสรุปไดดังตารางดังนี้ 
 

ตารางที่ 8  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ี และคะแนนที่ไดแยกตามเกณฑประเมิน 

คะแนนที่ได 

มาตรฐาน และตัวบงชี ้ น้ําหนัก 

อิง
มา

ตร
ฐา
น 

พัฒ
นา

กา
ร 

บร
รล
เุป
าห
มา
ย คะแนนรวม/ 

ระดับการประเมิน 

มาตรฐานที ่1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - - - - ไมมีการประเมิน- 
มาตรฐานที ่2  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค     - - - - - ไมมีการประเมิน- 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ   

( 8 ตัวบงช้ี  ประเมิน 3 ตัวบงช้ี)  
15 7 0 1 8 

3.0  กระบวนการดําเนินงานบริการวิชาการ 5 3 - - 3 
ตัวบงช้ีรวม      
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
บุคลากร 

5 2 0 0 2 

3.4 คาใชจายและมูลคาของสํานักคอมพิวเตอรในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากร 

5 2 0 1 3 
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ตารางที่ 8  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ี และคะแนนที่ไดแยกตามเกณฑประเมิน  (ตอ) 

คะแนนที่ได 

มาตรฐาน และตัวบงชี ้ น้ําหนัก 

อิง
มา

ตร
ฐา
น 

พัฒ
นา

กา
ร 

บร
รล
เุป
าห
มา
ย คะแนนรวม/ 

ระดับการประเมิน 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม     

  (5 ตัวบงชี้  ประเมิน 1 ตัวบงชี้) 

3.33 3 - - 3 

4.0  กระบวนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.33 3 - - 3 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร

และบุคลากร    
  (12 ตัวบงชี้  ประเมิน 7 ตัวบงชี้) 

11.65 17 5 6 28 

5.0  กระบวนการดําเนินงานการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรและ
บุคลากร 

1.63 3 - - 3 

ตัวบงช้ีรวม      
5.1 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการประจํา                      

สํานักคอมพิวเตอร 
1.67 3 1 1 5 

5.2 มีการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรสูองคการเรียนรู โดยอาศัย
ผลการประเมินจากภายในและภายนอก 

1.67 3 1 1 5 

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 1.67 2 1 1 4 
5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน 

การสอน และการวิจัย 
1.67 3 1 1 5 

5.8  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 1.67 1 0 1 2 
5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

1.67 2 1 1 4 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียน          
การสอน   

- - - - -ไมมีการประเมิน- 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  
  (3 ตัวบงช้ี  ประเมินทุกตัว)  

20 8 2 2 12 

7.0  กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 6.67 2 - - 2 
ตัวบงช้ีรวม      
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
6.67 3 1 1 5 

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 6.67 3 1 1 5 
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ตารางที่ 9  สรุปผลการประเมินตนเองรายมาตรฐานและตัวบงช้ี 
 

คะแนนที่ได 
ตนเองประเมิน กรรมการ

ประเมิน 

มาตรฐาน และตัวบงช้ี น้ําหนัก 

ผล
ลัพ

ท 
(ป
 49

) 

เป
าห

มา
ย 

(ป
 50

) 

ผล
ลัพ

ท 
(ป
 49

) 

บร
รล

เุป
าห

มา
ย หมายเหต ุ

มาตรฐานที ่1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 10     -ไมมีการประเมิน- 
มาตรฐานที ่2  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   20     -ไมมีการประเมิน- 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    50      

3.0  กระบวนการดําเนินงานบริการวิชาการ 5 3     
ตัวบงช้ีรวม       
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ตอบุคลากร 

5 2     

3.2 รอยละของบุคลากรที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธ  ภายนอกสํานักคอมพิวเตอร เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอบุคลากร 

5 -    -ไมมีการประเมิน- 

3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

5 -    -ไมมีการประเมิน- 

3.4 คาใชจายและมูลคาของสํานักคอมพิวเตอรในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากร 

5 3     

ตัวบงช้ีเฉพาะ       
3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ไมตอง
ประเมินในกลุม 1 แตเสนอขอมูลได) 

8.33 -    -ไมมีการประเมิน- 

3.6 รายรับของสํานักคอมพิวเตอรในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพในนามสํานักคอมพิวเตอรตอบุคลากร      
(ไมตองประเมินในกลุม 1 แตเสนอขอมูลได) 

8.33 -    -ไมมีการประเมิน- 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจําป 2549 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

62 

ตารางที่ 9  สรุปผลการประเมินตนเองรายมาตรฐานและตัวบงช้ี  (ตอ) 
 

คะแนนที่ได 
ตนเองประเมิน กรรมการ

ประเมิน 

มาตรฐาน และตัวบงช้ี น้ําหนัก 

ผล
ลัพ

ท 
(ป
 49

) 

เป
าห

มา
ย 

(ป
 50

) 

ผล
ลัพ

ท 
(ป
 49

) 

บร
รล

เุป
าห

มา
ย หมายเหต ุ

3.7 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตาม
พันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร (ไมตองประเมินในกลุม 
1 แตเสนอขอมูลได) 

8.33 -    -ไมมีการประเมิน- 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม     

20      

4.0  กระบวนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.33 3     
ตัวบงช้ีรวม       
4.1 รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมตอจํานวน
บุคลากร 

3.33 -    -ไมมีการประเมิน- 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม
ตองบดําเนินการ 

3.33 -    -ไมมีการประเมิน- 

ตัวบงช้ีเฉพาะ       
4.3 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสราง

มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ไมตองประเมินใน          
กลุม 1 แตเสนอขอมูลได) 

5 -    -ไมมีการประเมิน- 

4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ   ศิลปและวัฒนธรรม (ไมตองประเมินใน
กลุม 1 แตเสนอขอมูลได) 

5 -    -ไมมีการประเมิน- 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสํานัก
คอมพิวเตอรและบุคลากร    

20      

5.0  กระบวนการดําเนินงานการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร
และบุคลากร 

1.63 3     

ตัวบงชี้รวม       
5.1 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการประจํา                    

สํานักคอมพิวเตอร 
1.67 5     
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ตารางที่ 9  สรุปผลการประเมินตนเองรายมาตรฐานและตัวบงช้ี  (ตอ) 
 

คะแนนที่ได 
ตนเองประเมิน กรรมการ

ประเมิน 

มาตรฐาน และตัวบงช้ี น้ําหนัก 

ผล
ลัพ

ท 
(ป
 49

) 

เป
าห

มา
ย 

(ป
 50

) 

ผล
ลัพ

ท 
(ป
 49

) 

บร
รล

เุป
าห

มา
ย หมายเหต ุ

5.2 มีการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรสูองคการเรียนรู โดย
อาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก 

1.67 5     

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 1.67 4     
5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักคอมพิวเตอร

รวมกัน 
1.67 -    -ไมมีการประเมิน- 

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัย 

1.67 5     

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 1.67 -    -ไมมีการประเมิน- 
5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา

เทียบเทา) 
1.67 -    -ไมมีการประเมิน- 

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 1.67 2     
5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
1.67 -    -ไมมีการประเมิน- 

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศตออาจารย 

1.67 -    -ไมมีการประเมิน- 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

1.67 4     

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียน        
การสอน   

20 -    -ไมมีการประเมิน- 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ   20      
7.0  กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 6.67 2     
ตัวบงช้ีรวม       
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่

กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
6.67 5     

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 6.67 5     
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ตารางที่ 10  สรุปคะแนนรายมาตรฐาน 

มาตรฐานและตัวบงช้ี น้ําหนัก คะแนนที่ได 
ระดับการประเมิน 

(รอยละ) 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - -  
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค - -  
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 15 40 พอใจ (53.33) 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.33 9.99 พอใจ (60.00) 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักมาตรฐานที่ 3 และ 4 18.33 49.99 พอใจ (54.54) 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 11.65 46.64 ดี (80.07) 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน - - - 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 20 80.04 ดี (80.04) 

คะแนนมาตรฐานที่ 5 และ 7 31.65 126.68 ดี (80.05) 

คะแนนมาตรฐานที่ 3,4,5 และ 7      49.98     176.67    ดี (70.69) 
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ตารางที่ 11  รายงานสรุปจุดแขง็/การสรางเสริมความแขง็แกรง  และจุดออน/สาเหต/ุแนวการแกไข 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริม 
ความแข็งแกรง 

จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

มาตรฐานที่ 1 : 
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ไมมีงานที่เกี่ยวของ และ ไมมีการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 2 : 
มาตรฐานดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ไมมีงานที่เกี่ยวของ และ ไมมีการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 3 :  
มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความรูความสามารถและ   
    มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ใหบริการไดอยางเหมาะสม 
 
 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
1. ควรสํารวจและประเมินตองการของ 
    ผูใชบริการ 
2. กําหนดบุคลากรใหมีหนาที่รับผิดชอบ 
    โดยตรงใหเพียงพอ 
3. สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก 
    ในการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
 

จุดออน 
1.ไมสามารถวางแผนการดําเนินงาน 
   ที่ชัดเจนลวงหนาไดตลอดป 
2. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการบริการ 
    วิชาการมีจํานวนไมเพียงพอและ      
    ไมทันสมัย 
3. บุคลากรมีภาระงานอื่นที่ไดรับ 
    มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเปน 
    จํานวนมาก  
แนวทางแกไข 
1. จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการใหชัดเจน 

2. การสนับสนุนทางดานงบประมาณ
เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ใหบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

3. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบริการ 

มาตรฐานที่ 4 :  
มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดทํากิจกรรมทํานุบํารุง ศิลปะ    
     และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป 
 2. บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 
 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
- ควรจัดกิจกรรมใหหลากหลายมากขึ้น 
   
   
  

จุดออน 
- ไมคอยมีโอกาสไดจัดกิจกรรม ทั้งนี้ 
   สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงาน 
   บริการ 
 
 
 
 
 
แนวทางแกไข         - 
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ตารางที่ 11  รายงานสรุปจุดแขง็/การสรางเสริมความแขง็แกรง  และจุดออน/สาเหต/ุแนวการแกไข  (ตอ) 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริม 
ความแข็งแกรง 

จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

มาตรฐานที่ 5 : 
มาตรฐานดานการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 

จุดแข็ง 
- กรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  

ประเภทขาราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัย  เปนผูทรงคุณวุฒิจาก
หลายสาขา 

- สงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีโอกาส
พัฒนาความรูในสายงานที่ปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

- สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยและของชาติอยาง
ชัดเจน 

- มีฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอนและการวิจัย อยางชัดเจน
และมีคุณภาพ 

 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
การสนบัสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
พัฒนาหองเพื่อการเรียนการสอนและการ
ใหบริการ 
 

จุดออน 
- ไมมีแผนการพัฒนาบุคลากร

อยางชัดเจน 
- บุคลากรไมไดนําความรูที่ไดรับ

มาเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางแกไข 
 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
 - จัดกิจกรรมใหบุคลากรนําเสนอ
ความรูที่ไดจากการพัฒนาหรือฝก   
อบรมมาเผยแพร 

มาตรฐานที่ 6 :  
มาตรฐานดานดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

 
ไมมีงานที่เกี่ยวของ และ ไมมีการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 11  รายงานสรุปจุดแขง็/การสรางเสริมความแขง็แกรง  และจุดออน/สาเหต/ุแนวการแกไข  (ตอ) 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริม 
ความแข็งแกรง 

จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

มาตรฐานที่ 7 :  
มาตรฐานดานระบบการ
ประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
- มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ชัดเจน 

- มีคณะกรรมการรับผิดชอบตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

 
 
 
 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
- ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน
ประกันคุณภาพเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณดานประกันคุณภาพ 

- ควรนําผลการตรวจสอบคุณภาพที่ไดมาใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง 

จุดออน 
 -.บุคลากรมีภาระหนาที่ในงานประจํา
คอนขางมากจนไมมีเวลาในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการ
ประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
แนวทางแกไข 
 - ใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสมีสวนรวม
ในกระบวนการประกันคุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํนักคอมพิวเตอร 
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คําสั่งคณะกรรมการดาํเนนิการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
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เอกสารแนบ/หลกัฐานประกอบ 
 
หมายเลข
เอกสาร 

ตัว
บงชี้ 

รายชื่อเอกสาร แหลงขอมูล งานที่รับผิดชอบ 

1 3.1 เอกสารโครงการบริการวิชาการ แฟมโครงการบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ 
2 3.4 เอกสารสรุปคาใชจายที่ใชไป

ในการบริการวิชาการ 
แฟมสรุปคาใชจายที่ใชไปใน
การบริการวิชาการ 

งานการเงินและ
บัญชี 

3 3.6 เอกสารสรุปรายรับที่ไดรับจาก
การใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

แฟมสรุปรายรับที่ไดรับจาก
การใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

งานการเงินและ
บัญชี 

4 4.4 เอกสารโครงการทํานะบํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

แฟมโครงการทํานะ บํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

งานการเงินและ
บัญชี 

5 5.1 เอกสารรายงานการประชุม
กรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 

แฟมการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 

งานบริหารและ
ธุรการ 

6 5.2 เอกสารรายงานการประชุมการ
จัดการความรู (KM Meeting) 

แฟมการประชุมการจัดการ
ความรู  

งานนโยบายและ
แผน 

7 5.3 เอกสารคําส่ังคณะกรรมการ
กําหนดแผนยุทธศาสตร 

แฟมรายละเอียดแผนกล
ยุทธ 

งานนโยบายและ
แผน 

  เอกสารแผนกลยุทธสํานัก
คอมพิวเตอร 

แฟมรายละเอียดแผนกล
ยุทธ 

งานนโยบายและ
แผน 

8 5.5 เอกสารการระบบฐานขอมูล แฟมระบบฐานขอมูล งานระบบ
สารสนเทศ 

  เอกสารการประเมิน
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

แฟมระบบฐานขอมูล งานระบบ
สารสนเทศ 

  เอกสารการประชุมระบบ
ฐานขอมูล 

แฟมระบบฐานขอมูล งานระบบ
สารสนเทศ 

9 5.8 เอกสารสรุปงบดําเนินการ
ทั้งหมด 

แฟมสรุปงบดําเนินการ
ทั้งหมด 

งานการเงินและ
บัญชี 

10 5.11 เอกสารสรุปการอบรมสัมมนา
ของ บุคลากรทั้งหมด 

แฟมเอกสารสรุปการอบรม
สัมมนาของบุคลากรทั้งหมด 

งานบุคคล 

11 7.1 เอกสารคูมือการประกัน
คุณภาพภายในของสํานัก
คอมพิวเตอร 

แฟมประกันคุณภาพภายใน
ของสํานักคอมพิวเตอร 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในฯ 
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