
  
 

 

 

  



  
 

 

คํานํา 

ในปการศึกษา 2553 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 (พิจารณา

จากผลการดําเนินงานต้ังแต  1  มิถุนายน  2553  ถึง 31 พฤษภาคม 2554)  โดยใชคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2553  สําหรับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ  แตเนื่องจากสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนการ

วิชาการ  ประเภทการบริการวิชาการ จึงเสนอประเมินในองคประกอบท่ีเก่ียวของที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร  ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนด  

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง  8 องคประกอบ โดยประเมินตัวบงชี้  18  ตัว

บงชี้  ไมประเมิน  7  ตัวบงช้ี   ไมประเมินแตรายงานเปนขอมูล  2 ตัวบงชี้  รวม 27 ตัวบงชี้  และไดจัดทําเปน

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2553   ซึ่งไดอางอิงจากคูมือใน

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ต้ังแตปการศึกษา 2550–2553 ของมหาวิทยาลัย  

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดใหหนวยงานมีการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมทั้ง

เช่ือมโยงเอกสารหลักฐานตาง ๆ   เพื่อใชเปนขอมูลในระดับมหาวิทยาลัยตอไป 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้   ไดรับความรวมมือรวมใจจากคณะกรรมการทุกทานเปนอยางดีย่ิง  

และขอขอบคุณบุคลากรทุกทานไว  ณ  ที่นี้สําหรับการใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจตางๆ  ของสํานักคอมพิวเตอร

ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  และมีการติดตามผลงานและรวบรวมผลการดําเนินงานท่ีผานมาไวอยางเปนระบบ  รวมทั้ง

ขอขอบคุณผูบริหารทุกทานท่ีใหขอคิดเห็น  และชวยพิจารณาเอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ใหมีความสมบูรณ

ย่ิงขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและเพ่ิมพูนการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอรใหดี   เหมาะสม

กับเปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพย่ิงสืบตอไป 

(ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช   เทียนรุงโรจน) 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

มิถุนายน 2554 
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สวนท่ี 1 : สวนนํา 

1. ประวัติความเปนมา 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนหนวยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

โดยเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2526  ในรูปของ “โครงการจัดต้ังสํานักบริการคอมพิวเตอร” และตอมาไดมีประกาศ

จัดต้ังเปนหนวยงานในราชกิจจานุเบกษา และยกวิทยฐานะเปน “สํานักคอมพิวเตอร”  เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2536 เพ่ือ

เปนหนวยงานกลางในการประสานงานดานการใชระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  โดยมีสํานักงานกลางตั้งอยูที่

ประสานมิตร  และไดขยายพ้ืนที่ใหบริการไปยัง “สํานักคอมพิวเตอร มศว องครักษ” อยางเปนทางการเม่ือวันท่ี   

7 กันยายน พ.ศ.2541 

สํานักคอมพิวเตอรมีพัฒนาการอยางตอเน่ืองเพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือผลักดันและดําเนินงานตาม

นโยบายดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนิสิต คณาจารย บุคลากร และ

หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ ระบบไอซีทีที่มีการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   

สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในดานการประสานงาน การจัดทํา และการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ดําเนินการจัดใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ของมหาวิทยาลัย  ดานการใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย  ตลอดจน

ดานการใหบริการวิชาการการฝกอบรม และการใหคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

สถานที่ตั้ง 

 สํานักคอมพิวเตอร  (สวนกลาง : ประสานมิตร) 

 อาคาร 16  ชั้น 2-4 และ ชั้น 15  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 

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

       โทรสาร  0-2259-2217 
 สํานักคอมพิวเตอร  มศว องครักษ 

 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 

 63  หมู 7 ถนน 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 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการส่ือสารและการสรางองคความรู เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

อยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากพันธกิจและภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายไว  สํานัก

คอมพิวเตอรไดกําหนดยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ป 2550-2554 ไว ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ สามารถ

รองรับภารกิจท้ังทางดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ยุทธศาสตรการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาศูนยกลางแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางมีศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

4. ยุทธศาสตรการใหบริการวิชาการ 

นโยบาย 

สงเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

5. ยุทธศาสตรการบริหาร 

นโยบาย 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและโครงสรางขององคกรใหมีประสิทธิภาพ สามารถใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

3. ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกิจหลัก 

สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัยใหทันกับการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย 

กระทรวงศึกษาธิการ   และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงชาติ 

2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

จัดบริการการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหแก นิสิต คณาจารย และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  อันไดแก บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศหองสมุด ระบบการ

เรียนการสอนทางไกล ระบบโทรศัพท  และระบบสารสนเทศและการใชงานอื่นๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 

วางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยประสานการ

ดําเนินงานกับผูใชของหนวยงานตาง ๆ 

4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

จัดบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา   และบริการการใชเคร่ือง

คอมพิวเตอรและอุปกรณ สําหรับคณาจารย นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการใชงานทั่วไป 

5. บริการวิชาการ 

จัดบริการฝกอบรมความรูและทักษะการใชงานคอมพิวเตอร  ใหแก  นิสิต คณาจารย บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 

6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอ่ืน ๆ 

จัดบริการระบบสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานประชาสัมพันธผานเครือขาย การใหบริการ 

ยืม บํารุงรักษา และคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน 

เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค สอดคลอง
กับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอรที่กําหนดไว อีกทั้งเพื่อใหตอบสนองตอการ
ดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถกาวทันความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น โดยใหบุคลากรของทุกฝายไดมีสวนรวมในการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน 

ในการกําหนดแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  นอกจากจะพิจารณาโดยอาศัยนโยบายการบริหารงานและแผน 
กลยุทธของมหาวิทยาลัยแลว  ยังไดคํานึงถึงองคประกอบและปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งจากภายในและภายนอกท่ีอาจ
สงผลตอการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน อันไดแก 

 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
 ปญหา/อุปสรรค ตลอดจนขอจํากัดตางๆ  ในการดําเนินงานท่ีผานมา 
 แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ 
 แนวโนมและทิศทางการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการดําเนินงานและโครงการ  

ในระหวางปการศึกษา 2553 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีไดนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและตอที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  โดยในปการศึกษา 2553 สํานัก
คอมพิวเตอรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยโครงการ / โครงการ
ยอย / กิจกรรมตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร  ดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

1.  การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 การจัดทําคูมือดูแลและใหบริการระบบ SWU IT Services 

 คูมือมาตรฐานครุภัณฑเพื่อการใชงานใน มศว ป 2553 

 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว 

 การศึกษาและวิเคราะหระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัย 

 การติดต้ังระบบ SIP Phone 

 การเพ่ิมอุปกรณกระจายสัญญาณ  Access Point 

 การจัดหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 

2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย  
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบคลังขอมูล SupremePlus 

 สารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง 

โครงการระบบ SWU Information Portal 

 ศึกษา และทดลองติดต้ังระบบ Portal รายบุคคลสําหรับบุคลากร 

 ศึกษา และทดลองติดต้ังระบบ Portal รายบุคคลสําหรับนิสิต 

ระบบฐานขอมูลบันทึกความเขาใจกับหนวยงานภายนอก ระยะที่ 2 

 รณรงคการใชระดับหนวยงาน 

เว็บไซต มศว 2553 

 ติดต้ัง feature ใหมในเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

ระบบบริการการศึกษา 

 ระบบงานอาจารยที่ปรึกษา 

 ระบบงานรับนิสิตใหม แบบตลอดป 

 งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS 

 รับสมัครพนักงานใหมแบบออนไลน 

ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE: Research Online Service) 

 ติดต้ังระบบ ROSE ระยะที่ 1 

บํารุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 การบํารุงรักษาระบบ HURIS 

 การบํารุงรักษาระบบ SUPREME2004 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

ระบบงานจราจร 

 การจัดทําฐานขอมูลยานพาหนะ 

งานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ 

 จัดทําเว็บไซตศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ-ลงทะเบียนและสงผล

งานวิจัย 

 จัดกิจกรรม IT วิชาการ คร้ังที่ 2 

3.  การสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
ระบบ ICT Competence ของนสิิตและบุคลากร ระยะที่ 2 

 พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ใหแกบุคลากรและนิสิต 

 ศึกษาการทําระบบสอบวัดสมรรถนะดาน ICT ใหแก บุคลากรและนิสิต 

 จัดทําคลังขอคําถามเพื่อการสอบวัดสมรรถนะ ICT 

 จัดทํา Courseware เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 

SWU Hybrid Education 

 โครงการ SOT2 การพัฒนา E-learning Courseware 

 โครงการอาจารยพี่เล้ียงระบบการศึกษาออนไลน : SOT2 Faculty 

Mentor 

 การฝกอบรมการพัฒนาหลักสูตร ICT Competency Training 

 บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแกนิสิต

และบุคลากร 

 การบริการวิชาการแกชุมชน 

 ขยายระบบคิดดีที่ มศว (KIDs-D@SWU) 

4.  การใหบริการวิชาการ โครงการ Cyber Education เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถดาน ICT ใหแกชุมชน 

 ศึกษา วิจัย และพัฒนา Courseware เพื่อการอบรมความรูและ

ทักษะดานการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 

 ศึกษา วิจัย เคร่ืองมือ Open Source ระบบการจัดการ Cyber 

Education 

 ทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการศึกษา วิจัยองคความรู

ในการจัดการ  Cyber Education 

 โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษา แบบ Cyber Education ที่ดี 

(Best Practice) ในตางประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/โครงการยอย/กิจกรรม 

 การจัดทําระบบเครือขายนักวิชาการและผูสนใจ/สมาชิก Cyber Education 

 การจัดทําเนื้อหาเผยแพรความรูสูสังคมผานทางเว็บไซต Cyber Education 

 โครงการนํารองการเรียนรูแบบ Online  ดวยหลักสูตรระยะส้ัน 

 การใหคําปรึกษาในการใช ICT แกบุคคลทั่วไป 

 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อชุมชน 

 โครงการผลิตบุคลากรดานไอทีมืออาชีพตามความตองการของตนเอง

และตลาดแรงงาน (Supply Chain Management : IT Professional) 

 โครงการเผยแพรความรูดาน ICT สัญจรในชุมชนที่ดอยโอกาส 

5.  การบริหาร โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานในสํานักคอมพิวเตอร 
 การศึกษาการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร 
 การปรับระบบการใหบริการ 
 การปองกันความเส่ียงในองคกร 
 การรณรงคประหยัดสาธารณูปโภค 
 การจัดการความรูในองคกร 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
 การสงเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
 การสงเสริมการทําวิจัยในงานประจํา (R to R : Routine to 

Research) 
 การสงเสริมใหบุคลกรไดมีความกาวหนาในสายงาน 
 การศึกษาดูงานในประเทศ 
 การศึกษาดูงานตางประเทศ 

โครงการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 การพัฒนาและเผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามผาน

เว็บไซต 
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4. โครงสรางหนวยงาน (การแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร) 

 

 

 

 
งานบริหารและธุรการ 
หนวยสารบรรณ  
หนวยประชุม   
หนวยธุรการ   
หนวยบุคคล 
หนวยอาคารสถานท่ี 
หนวยประชาสัมพันธ 
หนวยบริหารและธุรการ      
องครักษ 

งานคลังและพัสดุ 
หนวยการเงิน/บัญชี   
หนวยพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
หนวยสนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอร 

หนวยบริการวิชาการ 
งานนโยบายและแผน 
หนวยแผนงานและโครงการ   
หนวยแผนงานงบประมาณ  
หนวยแผนอัตรากําลังและการ
พัฒนาบุคลากร   

หนวยแผนวิจัยและพัฒนา 
หนวยประเมินและติดตาม 
   ผลการดําเนินงาน 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หนวยวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ   

หนวยพัฒนาระบบ 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 
หนวยประสานงานผูใช 
หนวยตรวจสอบและดูแล
ระบบ 
งานประสานงานระบบ            

สารสนเทศ องครักษ 

 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หนวยเครือขายประจําอาคาร 

หนวยคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 

หนวยบริการซอฟตแวร 

หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
หนวยบริการการเรียน     
การสอน 

หนวยบริการสมาชิก 

หนวยบริการการวิจัย 

งานสนับสนนุวิชาการ 
หนวยใหคําปรึกษา 

หนวยหองสมุดวิชาการ 

งานปฏิบัติการและบริการ  
องครักษ 

 

 

งานบริหารเครือขาย 
หนวยวิศวกรรมเครือขาย 

หนวยระบบคอมพิวเตอรหลัก 

หนวยประสานงานระหวาง
องคกร/ หนวยงาน 

หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการเครือขาย  
หนวยบริการพื้นฐาน 

หน วยสนั บสนุ นบ ริกา ร 
เครือขาย 

งานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย องครักษ 

 

แผนภูมิที่ 1   โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร 

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

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 5 ตุลาคม 2544) 

สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ฝายปฏิบัติการและบริการ ฝายระบบสารสนเทศ ฝายระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

สํานักงานผูอํานวยการ 
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การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอรมีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ
กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนไปตามวัตถุประสงค   และมีคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอรทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ใหคําแนะนําใหการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรบรรลุตามเปาหมายของ
หนวยงาน ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 789/2547 เร่ืองการมอบอํานาจของอธิการบดีใหผูปฏิบัติราชการแทน  
ลงวันที่  29  เมษายน  2547 กําหนดหนาที่ไว  ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย  จัดระบบการบริหารงานภายในสํานักคอมพิวเตอรโดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  วางระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  หรือเพื่อเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

2.  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานวิชาการอื่นของสํานักคอมพิวเตอรแสวงหาความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวกับกิจการของสํานักคอมพิวเตอรหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตาง ๆ  และ
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย  นอกจากนี้ยังไดแตงต้ัง
บุคคลเพื่อทําหนาท่ีเปนผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อดูแลและรับผิดชอบงานที่เปนโครงการหลักประจําป  
พรอมทั้งไดเชิญคณาจารยที่มีประสบการณมาเปนท่ีปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร  โดยการดําเนินงานประจําน้ันสํานัก
คอมพิวเตอรไดมอบหมายใหเลขานุการสํานักคอมพิวเตอรทําหนาท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการ
คอมพิวเตอร  และแตงต้ังหัวหนาฝายประจําฝายตาง ๆ เพื่อดูแลรับผิดชอบงานของฝาย  ดังแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  2  โครงสรางการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ท่ีปรึกษาอธิการบดีดาน ICT 

คณะกรรมการบริหาร
ยทธศาสตรไอซีทีและ

ท่ีปรึกษา/ผูชํานาญการ 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยการศึกษาไซเบอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย 

เลขานกุาร 

สํานกัคอมพิวเตอร 
ปฏบิัติหนาที่หัวหนาฝาย 

ระบบสารสนเทศ 

ปฏบิัติหนาที่หัวหนาฝาย 

ปฏบิัตกิารและบริการ 

ปฏบิัติหนาที่หัวหนาฝาย 
ระบบคอมพวิเตอร 
และเครือขาย 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร
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 ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Information Officer) 

ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ 

 ประธานยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ศาสตราจารย ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ 

 ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 
1. ดร.พีรศักด์ิ วรสุนทโรสถ  ที่ปรึกษา 

2. ศาสตราจารย ดร.วิลาศ วูวงศ ที่ปรึกษา 

3. นางสุวิภา วรรณสาธพ   ที่ปรึกษา 

 ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ ที่ปรึกษา 

2. อาจารยสาโรช  เมาลานนท ที่ปรึกษา 

3. ดร.อรรณพ  โพธิสุข ที่ปรึกษา 

4. อาจารยวัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ ที่ปรึกษา 

5. อาจารยศศิวิมล  สุขพัฒน ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 

 คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

1. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน) 

2. รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร   

    (ดร.อุราพร  ศุขะทัต) กรรมการ 

    (นายสมบุญ  อุดมพรย่ิง) กรรมการ  

3. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.พันธวิรา  ขวัญบูรณาจันทร กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.ณสรรค  ผลโภค กรรมการ 

6. นายดิเรก   อึ้งตระกูล กรรมการ 

7. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข กรรมการ 

8. นางสาวสุวิมล  คงศักด์ิตระกูล กรรมการ 

9. นางพัชรินทร  สนธิวนิช เลขานุการ 
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 คณะผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช   เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

2. ดร.อุราพร  ศุขะทัต รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

3. นายสมบุญ   อุดมพรย่ิง รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

4. อาจารยเรืองศักด์ิ  ตระกูลพุทธิรักษ ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

5. อาจารยนิตตอลิน  พันธอภัย ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร * 

6. อาจารยสุพิมพ  วงษทองแท ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ** 

7. นายมหัทธวัฒน   รักษาเกียรติศักด์ิ ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

8. นางสาววิลาวัลย   บัวขํา ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

9. นายดิเรก  อึ้งตระกูล ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

หมายเหตุ  * ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ 4 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 

                ** ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ถึงปจจุบัน 

10. นางพัชรินทร   สนธิวนิช เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 

11. นางสาวพรทิพย   พงษสวัสด์ิ ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 

 ฝายระบบสารสนเทศ 

12. นายนคร  บริพนธมงคล ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 

 ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

13. นายสันติ  สุขยานันท ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 

 ฝายปฏิบัติการและบริการ 

5. อัตรากําลัง 

ในปการศึกษา 2553  สํานักคอมพิวเตอร  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูทั้งส้ิน  จํานวน  57  คน จําแนกเปน 

1.  บุคลากรฝายบริหาร  จํานวน  8  คน (รวมขาราชการประจํา) 

2.  บุคลากรประจํา  จํานวน  49  คน ประกอบดวย   

 ขาราชการ  12  คน  

 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา    33  คน  

 บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ สํานักคอมพิวเตอร    4  คน  

3.  อัตราวาง  3  อัตรา  

(รวมตําแหนงอาจารย ที่เปนอัตรายุทธศาสตร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่ที่สํานัก

คอมพิวเตอร) 
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ตาราง 1  จํานวนอัตราบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  ประจําปการศึกษา 2553 

บุคลากรฝายบริหาร 
จํานวน 
(คน) 

บุคลากรประจํา 
จํานวน 
(คน) 

ฝายบริหาร 8 ขาราชการ 12 
 ผูอํานวยการ 
 รองผูอํานวยการ 
 ผูชวยผูอํานวยการ 

ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 
 ที่ปรึกษาสํานัก

คอมพิวเตอร 
 ผูชํานาญการดาน

คอมพิวเตอร 

1 
2 
5 
4 
3 
1 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 
(รองผูอํานวยการ) 

 ผูบริหารผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา - เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7,8  
(เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร) 

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  
(ผูชวยผูอํานวยการ) 

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
(ผูชวยผูอํานวยการ) 

 ชางเคร่ืองคอมพิวเตอรชํานาญงาน  
(ผูชวยผูอํานวยการ) 

 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
 ชางเคร่ืองคอมพิวเตอรชํานาญงาน 
 ชางเคร่ืองคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน 
 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
3 
1 
1 

  พนักงานมหาวิทยาลัย 33 
  รวม 35 อัตรา (วาง 2 อัตรา)    
   นักวิชาการคอมพิวเตอร* 19 
   นักวิชาการเงินและบัญช ี 2 
   เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 1 
   นักวิชาการพัสดุ 1 
   ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 7 
   ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 
  บุคลากรที่มาปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สํานักคอมพิวเตอร 4 
  รวม  5 อัตรา  (วาง 1 อัตรา)    
  อาจารย* - 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 

รวม 12 รวม  49 
รวมบุคลากรท้ังส้ิน(ไมรวมอัตราวาง)   57 คน 

ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2554 

หมายเหตุ    บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําที่สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 49  อัตรา 
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ตาราง 2  จํานวนและรอยละของบุคลากร  จําแนกตาม  ประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษาท่ีจบ 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษาท่ีจบ 

รวม 
(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

(%) 
ป  เอก 
(คน) 

ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

1. บุคลากรฝายบริหาร* 4 6 2 - - 12 21.05 
2. บุคลากรประจํา        
   2.1 ขาราชการ        
     - สายสนับสนุนวิชาการ - 3 5 - - 8 14.04 
   2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย   
     - สายสนับสนุนวิชาการ       

 
- 

 
6 

 
20 

 
6 

 
1 

 
33 

 
57.89 

  2.3 บุคลากรท่ีมาปฏิบัติงาน 
       ณ สํานักคอมพิวเตอร 
    - สายวิชาการ 
    - สายสนับสนุนวิชาการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
2 

 
 
- 
2 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
4 

 
 
- 

7.02 
รวมบุคลากรฯ - 2 2 - - 4 7.02 
รวมบุคลากรท้ังหมด 4 17 29 6 1 57** 100 

รวมเปนรอยละ 7.02 29.82 50.88 10.53 1.75   
ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 

*   บุคลากรที่มีคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน  ณ  สํานักคอมพิวเตอร  เต็มเวลา 
**  อัตรากําลังท่ีมีตัวปฏิบัติงานอยู ณ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554  (ไมนับรวมอัตราวาง 3 อัตรา) 

 

ตาราง 3  จํานวนบุคลากรท่ีศึกษาตอ  จําแนกตามวุฒิการศึกษาท่ีศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษาท่ีศึกษาตอ 
รวม 
(คน) 

คิดเปนรอยละ 
(%) 

ป เอก 
(คน) 

ป โท 
(คน) 

ป ตรี 
(คน) 

ปวส. 
(คน) 

1. ขาราชการ 1 3 - - 4 8.16 
ประเภทผูบริหาร - - - - - - 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 2 - - 3 6.12 
ประเภทท่ัวไป - 1 - - 1 2.04 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
     สายสนับสนุนวิชาการ  - 3 3 - 6 12.24 
รวมบุคลากรท่ีศึกษาตอ 1 6 3 - 10  
รวมเปนรอยละ 2.04 12.24 6.12 -  20.40 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
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หมายเหตุ  บุคลากรศึกษาตอนอกเวลาราชการ  จํานวน 10 คน   

      บุคลากรทั้งหมด  รวมทั้งส้ิน  จํานวน  49  คน  (นับรวม *ผูบริหาร 4 คน)  

      การคํานวณรอยละ  =                                จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอ      x 100 

                                              บุคลากรทั้งหมด  รวมทั้งส้ิน  จํานวน  49  คน  (นับรวม *ผูบริหาร 4 คน) 

6. ความรับผิดชอบและหนาที่ของฝาย 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการแบงสวนงานภายในออกเปน  4  ฝาย โดยในแตละฝายมี

การกําหนดความรับผิดชอบและจัดแบงหนาท่ีอยางชัดเจน  ดังนี้ 

สํานักงานผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

รับผิดชอบงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารและจัดการของสํานักคอมพิวเตอร อันไดแก  งานบริหารและธุรการ   

งานคลังและพัสดุ  งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน 

ฝายระบบสารสนเทศ 

รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทําหนาที่วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และวิจัยและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ   และงานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยโดยการประสานงานผูใช ตรวจสอบและ

ดูแลระบบ   รวมทั้งงานประสานงานระบบสารสนเทศ องครักษ 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 

รับผิดชอบงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยทําหนาที่ตรวจสภาพ  ซอม  

บํารุงรักษา  และจัดใหบริการเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และการบริการใหคําแนะนํา

ปรึกษาดานคอมพิวเตอรแกอาจารย บุคลากร และนิสิต   รวมทั้งงานปฏิบัติการและบริการ องครักษ 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

รับผิดชอบงานบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยทําหนาที่วิเคราะหและออกแบบ  จัดการและ

ดูแล   บํารุงรักษา และจัดใหบริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งงานระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย องครักษ  

 7. อาคารและหองใหบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร มีที่ทําการ ณ อาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จํานวน  

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

แบงเปนหองบริการ/ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ดังนี้ 
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ตาราง 4  ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ประเภท
หอง 

สถานท่ีต้ัง ความจุ 
(ตรม.) 

เคร่ือง 
ขยาย
เสียง 

(เคร่ือง) 

เคร่ืองฉาย
ภาพ 

ขามศีรษะ 
(เคร่ือง) 

เคร่ือง
มัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร 

(เคร่ือง) 

ที่นั่งฟง 
บรรยาย 

(ที่) 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร 

(เคร่ือง) 

จุดตอ
เครือขาย 
(จุด) 

1. หองบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 

16-406 อาคาร 16 
ชั้น 4 

216 1 - 1 ไมเกิน 60 0 2 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพือ่การเรียนการสอน 

16-301 อาคาร 16  
ชั้น 3 

132 1 0 1 - 51 51 

16-302 อาคาร 16  
ชั้น 3 

132 1 - 1 - 51 51 

302/1 อาคารเรียน
รวม ชั้น 3 

90 - - 1 - 35 40 

302/2 อาคารเรียน
รวม ชั้น 3 

90 - - - - 15 40 

303 อาคารเรียน
รวม ชั้น 3 

30 - - 1 - 21 30 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพือ่การบรกิาร 

16-307 อาคาร 16  
ชั้น 3 

132 - - - - 31 40 

16-308 อาคาร 16  
ชั้น 3 

132 - - - - 70 100 

301 อาคารเรียน
รวม ชั้น 3 

420 - - - - 100 102 

4. หองประชุม 

หองประชุม 
 ดร. สุนทร   
แกวลาย 

อาคาร 16 
ชั้น 4 

264 1 - 1 ไมเกิน 50 1 2 

รวมท้ังสิ้น  1,638 4 - 6 110 375 458 
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7.1 การบริการหองบรรยายเพ่ือการเรียนการสอนและหองประชุม 

 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองบรรยายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย  สําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีความตองการใชหองบรรยายเพื่อกิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน 

 ชวงเวลาการใหบริการ 

วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. – 16.00  น. 

วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30  น. 

 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง  สามารถเช่ือมตอกับเครือขายบัวศรีและติดตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย  (คุณสมบัติของเครื่อง) 

   Core 2 Duo 2.2 GHz 

    Ram 1  GB 

    Hard Disk 320 GB  

 

7.2  การบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน 

 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย สําหรับการ

เรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีความตองการใชหองปฏิบัติการเพื่อกิจกรรมการบริการ

วิชาการแกชุมชน 

ชวงเวลาการใหบริการ 

วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. – 16.00  น. 

วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30  น. 

 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 173  เคร่ือง  ทุกเครื่องเช่ือมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 
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ปร
ะส
าน
มิต
ร 

หอง 16-301  
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Core 2 Quad  2.66 

GHz 

 Ram 2 GB 

 Hard Disk 320 GB 

หอง 16-302  
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Core 2 Quad  2.66 

GHz 

 Ram 2 GB 

 Hard Disk 320 GB 

 

 จํานวน 51 เครื่อง จํานวน 51 เครื่อง  

อง
ครั
กษ

 

หอง 302/1  
คุณสมบัติของเครื่อง  

 Pentium core2Duo 

2.4 GHz 

  Ram 1 GB 

  Hard Disk 160 GB 

หอง 302/2  
คุณสมบัติของเครื่อง  

 Pentium core2Duo 

2.4 GHz 

  Ram 1 GB 

  Hard Disk 160 GB 

หอง 303  
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Pentium 

core2Duo 2.4 GHz 

 Ram 1 GB 

  Hard Disk 160 GB 

 จํานวน 35 เครื่อง จํานวน 15 เครื่อง จํานวน 21 เครื่อง 

 

7.3 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารย และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตทุกระดับชั้น เพื่อใชงานคอมพิวเตอรสําหรับกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรียน   การสอน   การวิจัย   

และการบริการวิชาการ   

ชวงเวลาการใหบริการ 

วันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 08.00 น. –19.00  น. 

วันเสาร – วันอาทิตย ระหวางเวลา 08.30 น. –16.30  น. 

 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน  201  เคร่ือง พรอมเคร่ืองพิมพผลผานเครือขาย  3  เคร่ือง ทุกเคร่ืองเชื่อมตอ

กับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 
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ปร
ะส
าน
มิต
ร 

หอง 16-307  
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Pentium core2Duo 

2.4 GHz 

 Ram 1 GB 

 Hard Disk 160 GB 

หอง 16-308  
คุณสมบัติของเครื่อง 

 Pentium core2Duo 

2.4 GHz 

 Ram 1 GB 

 Hard Disk 160 GB 

 

 จํานวน 31 เคร่ือง จํานวน 70 เคร่ือง  

อง
คร
ักษ

 

หอง 302/1  
คุณสมบัติของเครื่อง  

 Core i5 2.8 GHz 

  Ram 4 GB 

  Hard Disk 320 GB 

   

 จํานวน 100 เคร่ือง   
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8.งบประมาณและการเงิน 

ในงบปประมาณ พ.ศ. 2553  สํานักคอมพิวเตอรไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงงบประมาณ จํานวน   4 

แหลง ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และงบพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย   สําหรับเปนคาใชจาย

ในการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร 

ตาราง 5   แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจําแนกตามหมวดเงินและแหลงเงิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

            หนวย : บาท 

หมวดรายจาย 

งบประมาณแผนดิน  

ไดรับจัดสรร เบิกจาย เหลือจาย 

งบบุคลากร - - - 

งบดําเนินงาน 6,671,700.00 -6,669,531.16 2,168.84 

งบลงทุน - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 

งบรายจายอื่น - - - 

งบกลาง - - - 

รวม 6,671,700.00 -6,669,531.16 2,168.84 

           ตารางที่ 5 (ตอ)    หนวย : บาท 

หมวดรายจาย 

งบประมาณเงินรายได 

ไดรับจัดสรร เพิ่ม/โอน/
เปล่ียนแปลง เบิกจาย 

กันไวเบิก 
เหลือจาย 

เหล่ือมป 

งบบุคลากร 2,982,200.00 -298,748.00 -2,683,452.00 -  -  

งบดําเนินงาน 4,808,200.00 32,000.00 -4,656,682.34 - 183,517.66 

งบลงทุน 2,878,700.00 3,604,100.00 -2,969,307.21 -3,510,000.00 3,492.79 

งบเงินอุดหนุน 2,305,500.00 -222,100.00 -1,760,160.00 -13,800.00 309,440.00 

งบรายจายอื่น 702,000.00 2,383,104.00 -2,795,601.17 -  289,502.83 

งบกลาง 500,000.00 -366,600.00 -92,000.00 -  41,400.00 

รวม 14,176,600.00 5,131,756.00 -14,957,202.72 -3,523,800.00 827,353.28 
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หมายเหตุ   รายการเพิ่ม/โอน/เปล่ียนแปลง  ประกอบดวย 

1.  งบบุคลากร  โอนเงินเหลือจายเขากองทุนพนักงาน จํานวน 298,748 บาท 
2.  งบดําเนินงาน  รับโอนจากงบเงินอุดหนุนเปนคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการ จํานวน 32,000 บาท 
3.  งบลงทุน  รับโอนจาก 

3.1 เงินทุนพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย  เปนคาใชจายดังนี้ 
 ปรับปรุงระบบไฟฟาหองคอมพิวเตอรกลางมหาวิทยาลัย จํานวน 2,510,000 บาท 
 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเครือขาย  Uninet : การจัดต้ังระบบไฟฟา จํานวน 1,000,000 บาท 

3.2 งบกลาง เปนคาใชจายดังนี้ 
 คาเคร่ืองฟอกอากาศ 2 เคร่ือง  จํานวน 50,000 บาท 
 คาอุปกรณกระจายสัญญาณ 2 เคร่ือง  จํานวน 44,100 บาท 

4. งบเงินอุดหนุน  รับโอนจาก 

 งบกลางเปนเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน จํานวน 272,500 บาท 
 โอนเขากองทุนอุดหนุนวิจัย 462,600 บาท 
 โอนไปงบดําเนินงาน  32,000  บาท 

5.  งบรายจายอื่นรับโอนจากเงินรายไดสํานักงานอธิการบดีเปนคาเชาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร  
จํานวน  2,383,104  บาท 

6. งบกลาง  โอนไป 
6.1  งบเงินอุดหนุน เปนเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน จํานวน 272,500 บาท 
6.2  งบลงทุน 

 คาเคร่ืองฟอกอากาศ 2 เคร่ือง  จํานวน 50,000 บาท 
 คาอุปกรณกระจายสัญญาณ 2 เคร่ือง  จํานวน 44,100 บาท 

นอกจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2553 ที่ได รับจัดสรรแลว สํานัก

คอมพิวเตอรยังไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิต   ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ  งบเงินอุดหนุน 

โครงการ Cyber Education Center   จํานวน  1,500,000.00 บาท 

หมวดรายจาย 
งบประมาณแผนดิน 

ไดรับจัดสรร เบิกจาย 
กันไวเบิก 
เหล่ือมป 

เหลือจาย 

เงินอุดหนุน 1,410,000.00 (793,011.82) (329,300.00) 287,688.18 

รวม 1,410,000.00 (793,011.82) (329,300.00) 287,688.18 

  หมายเหตุ   ไดรับจัดสรร 1,500,000 บาท  หัก เปนคาบริหารสวนกลางโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 6% 

จํานวน 90,000 บาท 
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9.การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 

 วัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.  เพื่อสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สังคมไทย และนานาประเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพ 

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อพัฒนาระบบเครือขายขอมูลที่มีประสิทธิภาพ หรือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยในการกาวไปสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ 

4.  เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีทัศนคติที่ดี และมีศักยภาพสูงในการแสวงหาขอมูลขาวสาร

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.  เพื่อพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สํานักคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ 

  

นโยบายและมาตรการการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.  สรางระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

บริหารจัดการและการบริการ รวมทั้งการตรวจสอบ และพัฒนาระบบมาตรฐานและระบบการ

ตรวจสอบประเมินผล 

2.  สรางมาตรฐานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย  การประสานงานเครือขาย

ระหวางมหาวิทยาลัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศในสังคมไทย และในระบบสากล 

3.  สรางมาตรฐานระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร

จัดการองคกร ทั้งภายในองคกรและการเช่ือมโยงระหวางองคกร 

4.  สรางมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทั้งการบริการภายในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยและสังคม 

5.  สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานวิชาการ เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสรางสรรค

วิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   และสามารถพัฒนาเปนศูนยกลางเผยแพรวิชาการและการ

คนควาวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสูสังคม 

6.  สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน ใหสามารถพัฒนา และ

ผลักดันภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรใหมีศักยภาพสูงสุดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.  สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงานในแตละภารกิจ และ

กําหนดใหมีการประเมิน ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนน้ัน (ตามประกาศสํานัก

คอมพิวเตอร เร่ืองนโยบายและมาตรการประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542) 

2.  สํานักคอมพิวเตอรไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส (คําส่ังสํานักคอมพิวเตอรที่  

015/2553  ลงวันที่  26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2553)  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูทางดานเทคนิค 

วิธีการ ขอมูล และการดําเนินกิจกรรม 5ส ใหแกบุคลากรในหนวยงานและเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยให

สํานักคอมพิวเตอรสามารถพัฒนาบุคลากรและองคกรไปสูระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป  โดยไดมีการประกาศนโยบายและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน

กิจกรรม 5 ส  เพื่อใหตรวจการประเมินการดําเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส และใหขอเสนอแนะในการจัด

กิจกรรมดังกลาว 

3.  สํานักคอมพิวเตอรมีคณะกรรมการควบคุมภายใน   ไดแก คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร   

และคณะกรรมการสงเสริมการควบคุมภายในของสํานักคอมพิวเตอร  เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการ

ควบคุมภายในของสํานักคอมพิวเตอร เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 

4.  สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพทุกชุดในระดับบริหารและ

ปฏิบัติการ   เพื่อการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานเปนประจําทุก 3 เดือน  
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สวนท่ี 2 : องคประกอบคณุภาพ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หลักการ 

หนวยงานแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ที่หนวยงานจะกําหนด

วิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของ

หนวยงาน ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ คณะกรรมการบริหารหนวยงานเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ

สมาชิกทุกกลุมในหนวยงาน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งองคกร 

ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

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

อุดมศึกษา 
4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.  มาตรฐานหนวยงานอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8.  หลักการอุดมศึกษา 
9.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหนวยงาน (ถามี) 
10.  ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหนวยงาน 
11.  แผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

ตัวบงช้ีที่รับการประเมิน  :  1.1 
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17ตัวบงช้ีที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานมีพันธกิจหลักในการดําเนินที่แตกตางกัน การดําเนินงานตาม พันธกิจหลักของแตละหนวยงานจึง

จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มี

คุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดังน้ัน หนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการ

พัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินงานของ

หนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน โดยการมีสวนรวม

ของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงาน โดยเปนแผนที่

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ

หนวยงาน และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย   

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทกุสวนงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันกิจของหนวยงาน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารหนวยงานเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหารหนวยงานไปปรับปรุง

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอร  

ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  และไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน  เพื่อใหบรรลุปรัชญา  ปณิธาน  และ

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

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนทางดานการเรียน การสอนและการวิจัย การบริการทางวิชาการแก

สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   เพื่อใหภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา  ดังนั้น  ใน

การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน  จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของที่ระบุขางตน อีกท้ังตองคํานึงถึง 

ทิศทางการพัฒนาใหเปนไปตามระบบ และแนวทางของมหาวิทยาลัยตอไป 

ตามที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดใหมี "ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร" เปน

ยุทธศาสตรหน่ึงของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยใหความสําคัญกับการประยุกตไอซีทีเขาสูการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยรอบดาน ซึ่งเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มีสวนในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยในขณะน้ีเปนอยางย่ิง สํานัก

คอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ดูแลและใหบริการดานไอซีที  จึงตองไดตระเตรียมแผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอร  ใหสอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร 15 ป ของมหาวิทยาลัย แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2550 – 2554 เพื่อใหระบบไอซีทีไดเปนเครื่องมือ

ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง   

1. สํานักคอมพิวเตอรมีแผนกลยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2550-2554  และไดจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกป  โดยมี

คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบ กํากับ ดูแล ในเร่ืองดังกลาว 

2. สํานักคอมพิวเตอรมีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกสวนงานภายใน  ผานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สํานักคอมพิวเตอร  ประชุมบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร  และ

จัดทําเว็บเพจแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร 

ดังกลาว 

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

3. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรของปทีผ่านมา  

นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรของปตอไป   
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 จัดประชุมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เปนประจําทุกป 

 ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร และ

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ตามลําดับ 

 ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  ซึ่งเปน

คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และการบริหาร

ยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร ของมหาวิทยาลัย 

4. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการกําหนดตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัว

บงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

6. สํานักคอมพิวเตอรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป เปนรายไตร

มาส  และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  พรอมทั้งเผยแพรใหบุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอรและบุคคลทั่วไปไดรับทราบ 

7. สํานักคอมพิวเตอรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป เปนรายไตร

มาส และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอรเพื่อพิจารณา 

8. สํานักคอมพิวเตอรมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

    ผลดําเนินงาน 

จํานวน 

โครงการยอย/

กิจกรรม 

รอยละ 

1. โครงการในปงบประมาณ 2553 88   

  1.1 โครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ 82 93.18 

  1.2 โครงการใหม ตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 6 6.82 

2. ผลการดําเนินงาน   

  2.1 เสร็จส้ิน 45 51.14 

  2.2 ดําเนินการแลวตามแผน 2 2.27 

  2.3 เร็วกวาแผน 0 0.00 

  2.4 ลาชา 8 9.09 
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    ผลดําเนินงาน 

จํานวน 

โครงการยอย/

กิจกรรม 

รอยละ 

  2.5 รอเร่ิมโครงการ 0 0.00 

  2.6 ยกเลิก 6 6.82 

  2.7 ชะลอไปในปถัดไป 19 21.59 

  2.8 ลาชาและขยายเวลาใหเสร็จในป 2553 0 0.00 

  2.9 ลาชาและขยายเวลาตอเนื่องป 2554 8 9.09 

    รวม 88 100.00 

 
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นี้ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร  และประชุมบุคลากรเพื่อรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ปญหา อุปสรรค และแผนการดําเนินงานที่ตองมุงไปสูเปาหมาย  โดยจัดการประชุมเม่ือวันที่ 8 กันยายน 2553 และวันที่  

4 ตุลาคม 2553 ตามลําดับ มีผลการประชุมสรุปเปนเอกสาร "แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554"  โดยมีจํานวนโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งส้ิน 22 

โครงการ ประกอบดวย 54 โครงการยอย/กิจกรรม  ยังอยูระหวางการดําเนินการ  และในป 2554  สํานักคอมพิวเตอรกําลัง

ดําเนินจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2555-2559  ซึ่งฉบับปจจุบันใกลกําลังจะหมดอายุลงใน

ปงบประมาณ 2554 แลว 

  

0

10

20

30

40

50

60

3

51

1
7

16

1
4

0
6

45

1

17

8 1
10

0 0

18

32

0
8

1 5

13
6 5

45

2 0
8

0
6

19

0
8

จํานวน

โครงการ

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ตามไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



  
 

28  
 

W
e w

ill strive  tow
ard

s In
n

ovation
s an

d
 E

xcellen
ce in

 IT
 S

ervices 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธที่

สอดคลองกับนโยบายของคณะ

กรรมการบริหารหนวยงาน โดยการ

มีสวนรวมของบุคลากรใน

หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ บริหาร

หนวยงาน โดยเปนแผนที่เช่ือมโยง

กับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติหนวยงาน 

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ

หนวยงานและนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

1) สํานักคอมพิวเตอรมีแผน
ยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 

ฉบับป 2550-2554  ที่สอดคลอง

กับปรัชญา ปณิธานของสํานัก

คอมพิวเตอร  และไดมีการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอร ประจําป  โดยให

บุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดทําฯ 

และนําเสนอผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร และคณะกรรมการ

บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ

การศึกษาไซเบอรของ

มหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

2) จัดทําเว็บเพจแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอร เพื่อเผยแพรขอมูล 

ขาวสาร ในเร่ืองดังกลาว ให

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรและ

บุคคลทั่วไปไดรับทราบ 

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

x?tabid=4675  

3) สํานักคอมพิวเตอรมี
คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร ซึ่ง

ประกอบดวยผูบริหารทุกระดับ 

เปนกรรมการ  ทําหนาที่กํากับ 

ดูแล  การดําเนินงานตามแผน

1.1.1 (1)  คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?co

unt=30&doc_id=3936

&doc_type_cd=16&B

OX_SERIES=3809&SE

RIES=1 

 File PDF 

1.1.1 (2) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?do

c_id=2013&doc_type_

cd=16&BOX_SERIES=

559&SERIES=1  

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?do

c_id=2188&doc_type_

cd=16&BOX_SERIES=

559&SERIES=1 

 File PDF 

1.1.1 (3) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร

ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

ดูรายละเอียด 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ของสํานักคอมพิวเตอร 
 http://cio.swu.ac.th/Def

ault.aspx?tabid=6194  

 File PDF 

1.1.1 (4) แผนยุทธศาสตรสํานัก

คอมพิวเตอร ฉบับป 2550-2554 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=238&DO

C_TYPE=21 

 File PDF 

1.1.1 (5) แผนปฏิบัติราชการ

สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=641 

 File PDF 

1.1.1 (6) เว็บเพจแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=4675 

 File PDF 

1.1.1 (7) โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 

2555 – 2559” 

http://cio.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6194�
http://cio.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6194�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=238&DOC_TYPE=21�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 

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

h/Default.aspx?tabid=6

398&AlbumID=12524-

1638  

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=957 

 File PDF 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ

หนวยงานไปสูทุกสวนงานภายใน 

1) สํานักคอมพิวเตอรมีการช้ีแจงทํา

ความเขาใจกับผูบริหารสวนงาน

ยอยภายใน ถึงวิสัยทัศน กลยุทธ 

และเปาหมายของกลยุทธ  และผล

การดําเนินงานแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ผานที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 

2) สํานักคอมพิวเตอรไดมีกําหนด

ฝายและผูรับผิดชอบ ดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

1.1.2 (1) รายงานประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดงาน

สํานักคอมพิวเตอร คร้ังที่ 9/2552 

(4.2 แนวทางการบริหารสํานัก

คอมพิวเตอรระหวางป 2552 – 

2556) 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1013&D

OC_TYPE=19 

 File PDF 

1.1.2 (2) แผนปฏิบัติราชการ

สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=641 

 File PDF 

 

http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1638�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1638�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1638�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1638�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=957�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=957�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=957�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ

เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ

ตามพันธกิจของหนวยงาน 

1) สํานักคอมพิวเตอรจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง "การจัดทํา

แผนปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553" ระหวาง

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ณ 

สํานักคอมพิวเตอร เพื่อทบทวนผล

การดําเนินงานป 2552 และจัดทํา

แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ.  

2553 

1.1.3 (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง "การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553" 

ดูรายละเอียด 

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

h/Default.aspx?tabid=4

302&AlbumID=7250-

748   

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=633&DO

C_TYPE=17 

 File PDF 

1.1.3 (2) แผนปฏิบัติราชการ

สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=641 

 File PDF  

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําป และคา
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความ สําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธและแผน 
ปฏิบัติการประจําป 

ในแผนปฏิบัติงานประจําปสํานัก
คอมพิวเตอรไดมีการกําหนดตัวบงชี้
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป  โดยได
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ 
และใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
สํานักคอมพิวเตอร 

1.1.4 (1) แผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=641 

 File PDF 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

1) สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใช
เปนแนวทางการดําเนินการและ
สรางความเชื่อม่ันวาไดมีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานใน
เวลาท่ีเหมาะสม 

2) สํานักคอมพิวเตอรมีการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และรายงานผลการ
ดําเนินการตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหนวยงาน
เพื่อติดตามความกาวหนาและ 
พิจารณาแนวทางแกไขปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เปนรายไตรมาส 

1.1.5 (1) ปฏิทินการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Def
ault.aspx?PageContent
ID=259&tabid=4675 

1.1.5 (2) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=932&DO
C_TYPE=19 

 File PDF 
1.1.5 (3) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1013&D

OC_TYPE=19  

 File PDF 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1.1.5 (4) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1014&D

OC_TYPE=19  

 File PDF 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 
อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงาน
ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

สํานักคอมพิวเตอรมีการติดตามผล
ดําเนินงานและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป เปนรายไตรมาส และเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน เพื่อพิจารณาความกาวหนา
และปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให
เหมาะสม 

1.1.6 (1) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1013&D

OC_TYPE=19  

 File PDF 

1.1.6 (2) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�
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ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2554 
 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1014&D

OC_TYPE=19  

 File PDF 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยป
ละ1 คร้ังและรายงานผลตอผูบริหาร
และคณะกรรม การบริหารหนวยงาน
เพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 
โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การ
ดําเนิน งานตามแผนกลยุทธกับคา
เปาหมายเปนประจํา  และนําผลการ
ประเมินเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหนวยงาน
พิจารณา 

1.1.7 (1) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1013&D

OC_TYPE=19  

 File PDF 

1.1.7 (2) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

l.asp?doc_id=1014&D

OC_TYPE=19  

 File PDF 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหนวยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

สํานักคอมพิวเตอรมอบให
คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
สํานักคอมพิวเตอรเปนผูรับผิดชอบใน
การนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอรไปดําเนินการ 
และพิจารณาจัดทําแผนการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจําปตาม
ขอเสนอแนะ 

1.1.8 (1) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1013&D

OC_TYPE=19  

 File PDF 

1.1.8 (2) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1014&D
OC_TYPE=19  

 File PDF 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8  ขอ 8  ขอ 5  คะแนน  
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลกั 

หลักการ 

การบริหารหนวยงานท่ีมีการจัดต้ังขึ้นโดยมีภารกิจเฉพาะเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาตรา 7 (หนวยงานสนับสนุนวิชาการ)  ซึ่งจะเก่ียวของกับการ

กําหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบดวยบุคลากรที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน ในการ

ใหบริการมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงตองมีการวางระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพ  และในบางหนวยงานท่ีมีภารกิจการวิจัยเฉพาะดาน  การบริการวิชาการแกสังคม ที่นอกเหนือจาก

การใหบริการสนับสนุนหนวยงานท่ีมีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ถือเปนหนึ่งในภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ ที่

พึงใหบริการในรูปแบบตางๆ ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการคณะ
กรรมการบริหารการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติหนวยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานหนวยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. หลักการอุดมศึกษา 
8. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหนวยงาน (ถามี) 
9. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหนวยงาน 
10.  แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี  จํานวน 9 ตัวบงช้ี คือ 

2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ (มศว) 
2.2  รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการ (มศว) 
2.3  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
2.4  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.) 
2.5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (มศว) 
2.6  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (มศว) 
2.7  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 
2.8  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ) 
2.9  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (มศว) 

ตัวบงช้ีที่รับการประเมิน  :  2.1 - 2.2 และ 2.7 - 2.9  (สําหรับตัวบงช้ี 2.3 – 2.6 หนวยงานสนับสนุนวิชาการไมประเมิน) 
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ตัวบงช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ  (มศว) 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานจะตองมีหนาที่พัฒนากระบวนการ วิธีการในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และ

ความพรอมของหนวยงาน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง มีการวางระบบและกลไกการบริหารหนวยงานอยางมีประสิทธภิาพและพรอมตอการเปล่ียนแปลง 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน และมีการวิเคราะหอัตรากําลังที่ชัดเจน 

2. มีใบคุณลักษณะงาน (Job Description) 

3. มีระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของหนวยงาน (Procedure Instruction) 

4. มีวิธีปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน (Work Instruction) 

5. มีการประเมินผลและทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
6. มีการนําผลประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

ในปการศึกษา 2553   สํานักคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนากระบวนการ วิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ที่หนวยงานต้ังไว   มีการวางระบบ

และกลไกการบริหารงานหนวยงาน  โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงานรวมกัน ไดรับทราบวิสัยทัศนของ

ผูบริหารและนโยบายการบริหารงาน  มีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  การกําหนดแผนปฏิบัติงาน 

(Action Plan)  และมีการมอบหมายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง รวมถึงงานนโยบายที่ไดรับมอบหมาย มีคูมือ

ปฏิบัติงานและมีพัฒนาเพ่ิมขึ้นและระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ แนวปฏิบัติที่ดีที่เก่ียวของ  พรอมทั้งมีการทบทวน 

ประเมินผล และปรับปรุงระบบงานบริการตางๆ  เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมในปจจุบันของ

หนวยงาน  เพื่อปฏิบัติงานบริการใหแกผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สรุปผลดําเนินการตามตัวบงชี้ 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีโครงสรางการบริหารงานของ

หนวยงาน และมีการวิเคราะห

อัตรากําลังที่ชัดเจน 

 

สํานักคอมพิวเตอรมีโครงสรางการ

บริหารงานและมีการวิเคราะห

อัตรากําลังที่ชัดเจน 

2.1.1 (1) โครงสรางการแบงสวน

ราชการ 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=411  

2.1.1 (2) โครงสรางการ

บริหารงาน 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=412 

2.1.1 (3) โครงสรางบุคลากร 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=413  

2.1.1 (4) วิเคราะหกรอบ

อัตรากําลัง 

 File:PDF 

2.1.1 (5) แผนอัตรากําลัง

บุคลากร  ระยะ 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556) 

 File:PDF 

2. มีใบคุณลักษณะงาน  

(Job Description) 

 

สํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนดภาระ

งานและมอบหมายภาระงาน

สอดคลองกับภาระงานหลักท่ีชัดเจน

และเปนลายลักษณอักษร 

2.1.2 (1) มาตรฐานกําหนด

ตําแหนงของบุคลากรและภาระ

งาน  สํานักคอมพิวเตอร 

 File:PDF 

2.1.2 (2) ตัวอยางเอกสารการ

มอบหมายงานรายบุคคล สํานัก

คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 File:PDF 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=411�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=411�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=413�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=413�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ

แนวปฏิบัติของหนวยงาน 

(Procedure Instruction) 

 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการกําหนด

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนว

ปฏิบัติของหนวยงานที่ชัดเจน 

2.1.3 (1) ระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของ

หนวยงาน ที่เก่ียวของ 

ดูรายละเอียด 

 File:PDF 

4. มีวิธีปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน 

(Work Instruction) 

 

สํานักคอมพิวเตอรมีการปฏิบัติงานที่

เปนมาตรฐาน โดยมีคูมือในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการปรับปรุง

เพิ่มเติมใหสอดคลองกับสภาพการณ

ปจจุบันดวย 

2.1.4 (1) คูมือปฏิบัติงานของ

สํานักงานผูอํานวยการ 

ดูรายละเอียด 

 File:PDF 

และเอกสารคูมือปฏิบัติงานที่

หนวยงาน 

2.1.4 (2) คูมือการติดต้ังอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 

มศว 

ดูรายละเอียด 

 http://202.44.139.26/Fil

eStore/2553/00900/00

318//สํานักคอมพิวเตอร/

องคประกอบที่%209/ตัว

บงชี้ที่%209_1/2_4_คูมือ

การติดต้ังอุปกรณ

กระจายสัญญาณ

เครือขายไรสาย.pdf 

2.1.2 (3) คูมือการปฏิบัติงานการ

ใชงานระบบการประชุมทางไกล 

ดูรายละเอียด 

 http://

202.44.139.26/FileStor

e/2553/00900/00318//

สํานักคอมพิวเตอร/

องคประกอบที่%209/ตัว

http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

บงชี้ที่%209_1/2_5_คูมือ

การใชงานระบบประชุม

ทางไกล.pdf  

5. มีการประเมินผลและทบทวน

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง 

 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการประชุม

ผูบริหารและสวนงานเก่ียวของในการ

ทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่

เปล่ียนแปลงไป 

2.1.5 (1) โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร  สํานักคอมพิวเตอร ป 

2555-2559 

ดูรายละเอียด 

 File :PDF 

2.1.5 (2) รายงานการประชุมที่

ประชุมผูบริหารติดตาม

ความกาวหนาของแผนปฏิบัติงาน 

(Action Plan) 

ดูรายละเอียด 

 File :PDF 

2.1.5 (3) รายงานการประชุม

ผูบริหาร 

ดูรายละเอียด 

 File :PDF 

6. มีการนําผลประเมินไปพิจารณา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับภารกิจหลักของ

หนวยงาน 

 

มีการประชุมติดตามงาน ประเมินผล

การดําเนินงาน และขอเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงใหสอดคลองกับภารกิจ

หลักของสํานักคอมพิวเตอร 

2.1.6 (1) รายงานการประชุม

ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ 

2.1.6 (2)แผนพัฒนาคุณภาพ

สํานักคอมพิวเตอร 

2.1.6 (3)สรุปรายงานผลประเมิน

โครงการศูนยการศึกษาไซเบอร 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  ขอ 6  ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ 2.2 : รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ (มศว) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การบริการถือเปนบทบาทสําคัญและเปนภารกิจหลักของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือตอบสนองการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนอง

ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ 

นิสิต เจาหนาที่ หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจควรเปนแบบ 5 สเกลโดยท่ัวไปจะ

พิจารณาใหครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 

สูตรการคํานวณ  : 

ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจใน

ระดับดีขึ้นไป x 100 
    ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวาหรือเทากับ

รอยละ 70 

รอยละ 

71 – 75 

รอยละ 

76 - 80 

รอยละ 

81 - 85 

มากกวา 

รอยละ 85 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

ในปการศึกษา 2553 สํานักคอมพิวเตอรไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการรับบริการ   

สํานักคอมพิวเตอร ที่ใหบริการทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ  โดยไดจัดทําแบบสํารวจดังกลาวผานระบบสํารวจออนไลน 

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



  
 

 
43 

 

สํา
นัก
คอ
มพ

ิวเ
ตอ
รเ
ปน

หน
วย
งา
นส
นับ

สน
ุนที่

สร
รค
สร
าง
งา
นบ

ริก
าร
ไอ
ทีช
ั้นเ
ลิศ
ให
กับ

 ม
ศว

 แ
ละ
สัง
คม

 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
2.  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

3.  ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการรับบริการ  สํานักคอมพิวเตอร  มีผูตอบแบบสํารวจจํานวน  

1,014 คน  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการรับบริการ โดยรวม อยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 

85.48  และผลการประเมินความพึงพอใจแตละดาน อยูในระดับดีขึ้นไป มากกวารอยละ 81 ขึ้นไป 

 

       สูตรการคํานวณ :   ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจ (ภาพรวม) ในระดับดีขึ้นไป x 100 

                                                            ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด 

                                       =  55.78+34.05+54.60+31.66+52.61+29.64+52.43+31.14   x 100 =  85.48 

                                                                                 4 

 

สําหรับผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป ในแตละดาน  

ประเภทความพึงพอใจ 
ผลรวมของคะแนนสํารวจ 

ความพึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  89.83 

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 86.26 

3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 82.25 

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 83.57 

ขอมูลอางอิง : 

2.2. (1) แบบสํารวจและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ประจําปการศึกษา 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR5900

5353&web_system_id=1 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

81 % 85.48 % 5 สูงกวาเปาหมาย 

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005353&web_system_id=1�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005353&web_system_id=1�
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ตัวบงช้ีที่ 2.7 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของหนวยงานอุดมศึกษา หนวยงานพึงกําหนด

หลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางหนวยงานเพื่อเปนกลไกในการ

ขับเคล่ือนระบบดังกลาว  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

5. มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสูบทความวิชาการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

โครงการ Cyber Education Center ดําเนินงานภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

มหาวิทยาลัย  ที่กําหนดยุทธศาสตรในพัฒนาการรูเทคโนโลยี (IT Literacy) และ การรูสารสนเทศ (Information Literacy) 

ใหแกนิสิต บุคลากร และประชาชน โครงการ Cyber Education Center ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดกําหนด

ยุทธศาสตรเพ่ือการดําเนินงานไว ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 : ทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาระบบการศึกษาไซเบอรของประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 : ศึกษาวิจัยแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาไซเบอร  

 ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูรูเทคโนโลยีและรูสารสนเทศ  

 ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางความเขมแข็งของแหลงเรียนรูดิจิทัลบนระบบไซเบอร 

โดยมีคณะกรรมการประจําโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําป (บก.13 : โครงการ Cyber Education 

Center) ทําหนาท่ี จัดทําแผนคาใชจายเงินโครงการ จัดทําเปาหมายการใหบริการโครงการ (ตัวช้ีวัด)  รวมถึงการบริหาร
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และดําเนินงานตามนโยบาย แผนและหลักเกณฑการจายเงินของโครงการ และรายงานผลการดําเนินงานตามผลการ

ดําเนินงานโครงการและตามเปาหมายเปนรายไตรมาส  และโครงการ Cyber Education Center  ไดมีการเผยแพรองค

ความรูที่ไดจัดโครงการดังกลาวใหแก  นักเรียน  นิสิต  คณาจารย  และผูที่สนใจผานเว็บไซต 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1.  มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม และดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 

1. มีการวางแผนแนวทาง  และข้ันตอน

หลักเกณฑของการใหบริการทาง

วิชาการดานตาง ๆ  ใหสัมพันธกับ 

พันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร  และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี

นโยบายสงเสริมและสนับสนุน  สราง

แรงจูงใจใหบุคลากรทุกระดับมีความรู  

ความเช่ียวชาญ  โดยไดมีคําส่ังแตงต้ัง

กรรมการคณะกรรมการประจํา

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน   

ประจําปงบประมาณ   เพื่อวางแผน  

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

 

2. มีการกําหนดแนวทาง จัดสรร

งบประมาณตามแผนงบประมาณ

ประจําปที่ไดรับ ชี้แจง ทําความเขาใจ 

และมอบหมายใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินงานโครงการตางๆ  ตามแผน 

 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารย 

และบุคลากรมีความรู ความเช่ียวชาญ 

และความพรอมในดานการใหบริการ 

หรือมีจิตสํานึกในการใหบริการ และจิต

สาธารณะ (Service mind และ Public 

consciousness) 

ทางโครงการ (บก. 13. โครงการ 

Cyber Education Center) ไดสง

2.7.1(1) Cyber Education 
Center 2009-2010 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf   
2.7.1(2) พันธกิจของสํานัก
คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 URL 

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

efault.aspx?PageCont

entID=138&tabid=408  
2.7.1(3) เว็บไซตศูนยบริการ
วิชาการแกชุมชน  สวนของ
โครงการ Cyber Education 
Center 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=2480 
2.7.1(4) คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการประจําโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน  ป 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?d

oc_id=3842&doc_type

_cd=16&BOX_SERIES

=3715&SERIES=1 

 File.pdf   
 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=138&tabid=408�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=138&tabid=408�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=138&tabid=408�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการบริหารโครงการไปศึกษา

ดูงาน เพื่อใหบุคลากรมีความรู และ

นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชนเพิ่มขึ้น 

 

4. มีการดําเนินงานจัดโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชนตามกระบวนการที่

มหาวิทยาลัยกําหนดอยางเปนระบบ 

(DO) รวมถึงจัดทําประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการแกชุมชนท่ีไดดําเนินงาน  

โดยมี 

การขออนุมัติโครงการตามแผน

งบประมาณประจําปที่ต้ังไว เม่ือไดรับ

อนุมัติจึงดําเนินการตามท่ีขอ เชน 

จัดซ้ือจัดจาง หรือจัดกิจกรรม การ

เบิกจาย และจัดทําผลการดําเนินงาน 

พรอมทั้งประเมินโครงการ  เพื่อนําไป

ปรับปรุงโครงการอื่นตอไป  โดยใชหลัก 

PDCA 

 

5. คณะกรรมการประจําโครงการ 
Cyber Education Center  มีการ
ติดตามการดําเนินงานในโครงการฯ
ตามแผนที่กําหนด วาเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดในแผนงบประมาณ
ที่ขอไวหรือไม (Check) และแจงใหผูที่
รับผิดชอบทราบวาตองดําเนินการให
เสร็จส้ินภายในเวลาที่กําหนด 

6. มีการนําขอเสนอแนะที่ไดจากการ
รายงานผลการดําเนินงานแตละ
โครงการ นําไปปรับปรุง  พัฒนา
โครงการ    

 
2.7.1(5) คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการประจําโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน  ป 2554 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?d

oc_id=7663&doc_type

_cd=16&BOX_SERIES

=8391&SERIES=1 

 File.pdf   
2.7.1(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน  
2.7.1(7) แผนการดําเนินงาน

โครงการ Cyber Education 

Center ปงบประมาณ 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1009  

 File.pdf   

2.7.1(8) แผนการดําเนินงาน

โครงการ Cyber Education 

Center ปงบประมาณ 2554 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=934  

 File.pdf  

2.7.1(9) โครงการการจัดการศึกษา

แบบ Cyber Education ที่ดี (Best 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1009�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1009�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1009�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=934�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=934�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=934�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

Practice) กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดู

งานการจัดการศึกษาแบบไซเบอร

ในตางประเทศ (วันที่ 23-29 

มิถุนายน) 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a

sp?doc_id=1007  

File.pdf 

2.7.1(10) รายงานการศึกษาดูงาน 

ประเทศเกาหลีใต  

 ดูรายละเอียด 

http://edocument.swu.

ac.th/showdetail_gene

ral.asp?doc_id=883  

2.7.1(11) โครงการการจัด

การศึกษาแบบ Cyber Education 

ที่ดี (Best Practice) กิจกรรมท่ี 1 

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบ

ไซเบอรในประเทศ 

ดูรายละเอียด  

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=948  

  File.pdf 

2.7.1(12)  เอกสารโครงการ 

หนังสืออนุมัติโครงการ และ

รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ จัดเก็บไวระบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส มศว 

(SWU e-Document)   

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1007�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1007�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1007�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=883�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=883�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=883�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=948�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=948�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=948�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

URL : edocument.swu.ac.th 

หรือเว็บไซตโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน (บก.13 : 

Cyber Education Center)  

ดูรายละเอียด 

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

ult.aspx?tabid=2480 

2.7.1(13) การประเมินโครงการ

ผานระบบ SWU e-Survey  

ดูรายละเอียด 

 esurvey.swu.ac.th 

2.7.1(14) รายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการแกชุมชน เร่ืองการ

ติดตามการจัดโครงการ หรือการใช

งบประมาณตามแผน  ผานระบบ 

SWU e-Meeting  

ดูรายละเอียด 

 emeeting.swu.ac.th 

2.7.1(15) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน บก.13 : 
โครงการ cyber Education Center 
ผานระบบ SWU e-Meeting  
ดูรายละเอียด 

 emeeting.swu.ac.th) 

2.7.1(16) .เว็บไซตศูนยบริการ
วิชาการแกชุมชน สวนของ
โครงการ Cyber Education 
Center 
ดูรายละเอียด 

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

http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ault.aspx?tabid=2480 

2.7.1(17) เว็บไซตโครงการศูนย

การศึกษาไซเบอร 

ดูรายละเอียด 

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

2.7.1(18) เว็บไซตโครงการระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(ระบบคิดดี) 

ดูรายละเอียด 

 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการวิจัยหรือ

พันธิกจของหนวยงาน 

มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ

พันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร 

1. คณะกรรมการประจําโครงการมีการ

กําหนดเปาหมายหรือวางแนวทาง ใน

เร่ืองการบูรณาการงานบริการวิชาการ

แกสังคมกับการเรียนการสอน เชน 

- กําหนดใหนิสิตเขามาจัดโครงการ

บริการวิชาการที่เปนประโยชนแก

ชุมชน 

- ใหนิสิตเขารวมโครงการ โดยนํา

ความรูในการเรียนมาใชรวมในงาน  

เชน 

โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 

3  จัดหาส่ือสูหองสมุดดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 

- อาจารยนําความรูที่ไดจากการทํา

โครงการ มาปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอน 

 

 2.7.2(1)  ผลดําเนินงานโครงการ 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.as

p?doc_id=786&count=5 

2.7.2(2)รายงานผลการ

ดําเนินงานตลาดออนไลน 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=1015 

 File.pdf 

http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://cec.cc.swu.ac.th/�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=786&count=5�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=786&count=5�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=786&count=5�


  
 

50  
 

W
e w

ill strive  tow
ard

s In
n

ovation
s an

d
 E

xcellen
ce in

 IT
 S

ervices 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

3. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัยหรือ
พันธกิจของหนวยงาน 

มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
หลังการอบรม โดยผูเขารวมอบรมมี
สวนรวม 
1. คณะกรรมการประจําโครงการมีการ
กําหนดเปาหมายหรือวางแนวทาง ใน
เร่ืองการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 
- มีการนํางานวิจัยของโครงการไปใชให
เกิดประโยชนตอชุมชนจริง 
- นําความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ
มาสรางองคความรูผาน
กระบวนการวิจัย 
- มีการนําความรูที่ไดจากงานบริการ
วิชาการมาสรางเปนผลงาน นวัตกรรม 
และงานสรางสรรค 
ในแตละปโครงการ Cyber Education 
Center (บก.13)  มีการสรางสรรค
ผลงาน และนวัตกรรมเกิดขึ้น  ไดแก 

 ระบบหองสมุดดิจิตอลเพื่อ
การศึกษา  มศว (คิดดีที่ มศว 
: KIDs-D@SWU) 

URL : http://kids-d.swu.ac.th 
 การสรางส่ือดิจิตอลที่ไดจาก

การจัดโครงการ  
URL : http://cybered.swu.ac.th 
สําหรับในปงบประมาณ 2554  ไดมี
การนํากระบวนการทางวิจัยมาใชใน
การวิเคราะหความตองการของ
ผูใชบริการในการจัดโครงการ เชน 
โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานไอซีที 
( กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูทักษะไอซี
ที ) เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” จัด
ระหวางวันที่  26-27 กุมภาพันธ 2554 

2.7.3(1) ระบบหองสมุดดิจิตอลเพื่อ

การศึกษา  มศว (คิดดีที่ มศว : 

KIDs-D@SWU) 

ดูรายละเอียด 

 URL : http://kids-

d.swu.ac.th 

2.7.3(2) การสรางส่ือดิจิตอลที่

ไดจากการจัดโครงการ 

ดูรายละเอียด 

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

2.7.3(3) โครงการเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีที ( กิจกรรมที่ 1 

เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที ) 

เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a

sp?doc_id=937 

 File.pdf 

2.7.3.(4)  โครงการเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีที ( กิจกรรมที่ 1 

เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที ) เร่ือง 

“การทําตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” จัด

ระหวางวันที่  26-27 กุมภาพันธ 2554 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.

th/showdetail_general.a

sp?doc_id=1016  

http://kids-d.swu.ac.th/�
http://kids-d.swu.ac.th/�
http://cec.cc.swu.ac.th/�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=937�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=937�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=937�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1016�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1016�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1016�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 File.pdf 

2.7.3(5) รายงานประชุมผานระบบ     

e-Meeting  

ดูรายละเอียด 

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

 File.pdf 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการวิจัยหรือ

พันธกิจของหนวยงาน 

ในแตละโครงการมีการรายงาน

ภาพรวมแกคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

เพื่อใหคําแนะนําในการพัฒนา  หรือ

ติดตามผล 

2.7.4(1)รายงานประชุม

คณะกรรมการประจําโครงการ 

Cyber Education Center (บก.13)  

  

5. มีการนําความรูและประสบการณจาก

การใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสู

บทความวชิาการ 

มีบทความนําเสนอผลเพื่อเผยแพรผล

โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานไอซีที   

(กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูทักษะไอซี

ที) เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพ่ือ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” จัด

ระหวางวันที่  26-27 กุมภาพันธ 2554  

ในรูปแบบของบทความผานจดหมาย

ขาวสํานักคอมพิวเตอร ป 15 ฉบับ 

กุมภาพันธ-มีนาคม 2554 

2.7.5(1)  จดหมายขาวสํานัก

คอมพิวเตอร ป 15 ฉบับ 

กุมภาพันธ-มีนาคม 2554 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4  ขอ 6  ขอ 5  คะแนน  

  

http://emeeting.swu.ac.th/�
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ตัวบงช้ีที่ 2.8 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของหนวยงาน 

พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของหนวยงาน 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมใหบริการทางวิชาการ 

5.  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

โครงการ Cyber Education Center (บก.13) มีการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหความรูที่เกิดจากการ

ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึงการจัดอบรม เพื่อสรางเสริม

สมรรถนะดานไอซีที  เปนตน  
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1. มีการลงนามความรวมมือทางวิชาการเพื่อชุมชน 

  โครงการ “การประยุกตใชระบบหองสมุดดิจิทัล เพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)” 

ระหวาง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันเทคโนโลยีแหง

เอเซีย (สถาบันเอไอที)  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2551 

 เร่ือง ระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ระหวาง  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเอไอที และมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2552   และหมดความรวมมือในวันที่ 29 มิถุนายน 

2555 

  เร่ือง การเผยแพรและพัฒนาความรูไอซีทีเพื่อชุมชน 

ระหวาง  สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) สถาบันเอไอที 

และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2552  และหมดความรวมมือในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 

ปจจุบันยังมีกิจกรรมที่ทํารวมกันอยูภายใตระบบหองสมุดเพื่อการศึกษา (คิดดี : KIDs-D) เชน 

การประชุม  อบรม และกิจกรรม IT วิชาการ ในปงบประมาณ  2554  จะจัดประมาณเดือนมิถุนายน 2554 

2.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการ

ทางวิชาการตามจุดเนนของหนวยงาน  เชน โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานไอซีที ( กิจกรรมท่ี 1 

เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที ) เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก”  

3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม ผานระบบ e-Survey ทุก

โครงการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานครั้งถัดไป 

4.  มีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารและองคความรูตางๆ  เชน 

 เว็บไซตโครงการบริการวิชาการแกชุมชน มศว  
บก.13 : โครงการ Cyber Education Center 
เพื่อรวบรวมโครงการและผลการดําเนินงานโครงการ บก.13 : โครงการ Cyber Education Center 
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480  

 เว็บไซต Cyber Education  
เพื่อใหบริการจัดทําฐานขอมูลความรูดานตางๆ และเปนชองทางในการเผยแพรองคความรู
ตางๆ สูสังคม 
http://cybered.swu.ac.th/  

 เว็บไซตระบบหองสมุดดิจิตอลเพื่อการศึกษา มศว (คิดดีที่ มศว : KIDs-D@SWU) 
เปนแหลงรวบรวมทรัพยากรการเรียนรูในรูปส่ือดิจิทัล สําหรับใหบริการแกนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ครู อาจารย และผูสนใจท่ัวไป 
http://kids-d.swu.ac.th/  

http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://cybered.swu.ac.th/�
http://kids-d.swu.ac.th/�
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1.  มีการสํารวจความตองการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและ

การจัดทําแผนการบริการทาง

วิชาการตามจุดเนนของหนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการสํารวจ

ความตองการของชุมชน เพื่อที่จะได

ความตองการของชุมชนท่ีแทจริงใน

การจัดโครงการอบรม โดยในโครงการ 

เสริมสรางสมรรถนะดานไอซีที  

กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มพูนความรูทักษะไอซี

ที เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพ่ือ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” ไดมีการ

ไปสัมภาษณผูประกอบการถึง

รายละเอียดความรูตางๆท่ี

ผูประกอบการตองการและนํามา

ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมเพื่อตรงกับ

ความตองการของผูประกอบการมาก

ที่สุด 

นอกจากนั้นยังมีการลงนามความ

รวมมือทางวิชาการเพื่อชุมชน รวมกับ 

สพฐ. สถาบัน AIT สสวท. และ

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) 

2.8.1 (1) ขอมูลการสํารวจความ

ตองการของชุมชน 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=1010  

 File.pdf 

 

2.8.1 (2) บันทึกความรวมมือทาง

วิชาการเพื่อชุมชนผานระบบ 

MOU 

ดูรายละเอียด 

 http://mou.swu.ac.th/sw

u/mou/    

2. มีความรวมมือดานบริการทาง

วิชาการเพื่อการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ

หนวยงานวิชาชีพ 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีโครงการระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา(KIDs-

D@SWU) เปนโครงการที่จัดกิจกรรม

รวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภายใตโครงการบริการวิชาการแก

ชุมชนและรับความรวมมืออยางดีย่ิง

จากหนวยงานภายใน เชน ร.ร สาธิต

ประธมและสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัย 

เอไอที  

2.8.2 (1) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 1.1 โครงการอบรมเร่ือง 

การจัดเก็บส่ือส่ิงพิมพในระบบคิด

ดีเพื่อชุมชน 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1010�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1010�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1010�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

นอกจากนั้นยังเปดเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการ

กําหนดทิศทางของโครงการ ไดหลาย

ทาง ดังนี้ 

 โทรศัพท 02-645-9000 ตอ 

5048 

 เว็บไซต CEC และเว็บไซต 

AOS  

 แบบสํารวจออนไลน  

http://esurvey.swu.ac.th 

 อีเมล : cec_3@swu.ac.th 

s=pdf&FILE_ID=21&D

OC_ID=741&count=19

5&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

2.8.2 (2) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 1.2 โครงการอบรม

เร่ือง "HyLib DSpace : 

Training the Trainers" 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=71&D

OC_ID=785&count=11

5&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

2.8.2 (3) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ

และใหความรูระบบ KIDs-

D@SWU แกชุมชน 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=21&D
OC_ID=741&count=19
9&path=general&GDO
C_ASSIGN=5900 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=195&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2.8.2 (4) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(KIDs-D@SWU) 

 กิจกรรมที่ 3 จัดหาส่ือดิจิทัล

เพื่อการเรียนรูสูหองสมุดดิจิทัล

เพื่อการศึกษา 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=72&D

OC_ID=786&count=11

1&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900 

2.8.2 (5) เว็บไซตโครงการระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(ระบบคิดดี) 

ดูรายละเอียด 

 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ 

2.8.2 (6) รายงานการศึกษาดูงาน 

เร่ือง การจัดการศึกษาแบบ 

Cyber Education ที่ดี 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=694&

DOC_ID=883&count=

232&path=general&G

DOC_ASSIGN=5900 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2.8.2 (6) เว็บไซต CEC > ติดตอ

สอบถามขอมูล หรือเสนอแนะ

ขอคิดเห็น 

ดูรายละเอียด 

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

Default.aspx?tabid=6156  

2.8.2 (7)  เว็บไซตบริการวิชาการ

แกชุมชน > หัวขอ ขอเสนอแนะ 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=2467  

2.8.2 (8) การประเมินโครงการ

ผานระบบ e-survey   

ดูรายละเอียด 

 http://esurvey.swu.ac.th  

2.8.2 (8) อีเมล : cec_3@swu.ac.th 

3. มีการประเมินประโยชนหรือ

ผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคม 

ในการจัดแตละโครงการ/กิจกรรมจัดให

มีการประเมินประโยชน / ผลกระทบ

ของการใหบริการ และมีความ

สอดคลองตอความตองการของ

ผูรับบริการผานระบบ e-Survey และ

นําขอมูลมาวิเคราะหปรับปรุง พัฒนา 

เพื่อเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงาน

โครงการ 

3.1โครงการการจัดการศึกษาแบบ 

Cyber Education ที่ดี (Best 

Practice) กิจกรรมที่ 2 การจัด

ส่ิงแวดลอมการเรียนรูดวยตนเอง 

3.2 โครงการเสริมสรางสมรรถนะดาน

ไอซีทีเพื่อประชาชน 

 

2.8.3 (1) การประเมินและสรุปผล

การประเมินโครงการผานระบบ 

E-Survey 

ดูรายละเอียด 

 http://esurvey.swu.ac.th  

2.8.3 (2) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการการจัด

การศึกษาแบบ CYBER 

EDUCATION ที่ดี (BEST 

PRACTICE)  

กิจกรรมที่ 2 : การจัด

ส่ิงแวดลอมการเรียนรูดวย

ตนเอง 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3.3 โครงการเสริมสรางสมรรถนะดาน

ไอซีทีเพื่อประชาชน  

กิจกรรมที่ 4 เสริมทักษะการโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

3.4 โครงการเผยแพรความรูดาน ICT 

สัญจร 

กิจกรรมที่ 1 ICT เพื่อการดํารง

ชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมที่ 2 ICT เพื่อชุมชน 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=79&D

OC_ID=793&count=12

3&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900 

2.8.3 (3) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีทีเพื่อประชาชน  

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูยุค 

Cyber ดวยสมรรถนะการสอน

แบบ e-Learning  

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการความรู

ในองคกรดวยระบบ KIDs-D  

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะ

ดานภาษาดวยไอซีที 

ดูรายละเอียด 

  http://edocument.swu.

ac.th/filepdf_c.asp?typ

es=pdf&FILE_ID=78&

DOC_ID=792&count=

147&path=general&G

DOC_ASSIGN=5900 

2.8.3 (4)  รายงานผลการ

ดําเนินงาน โครงเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีทีเพื่อประชาชน 

กิจกรรมที่ 4 : เสริมทักษะการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=45&D

OC_ID=759&count=94

&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900 

2.8.3 (5)  ผลดําเนินงานโครงการ

เผยแพรความรูดาน ICT สัญจร     

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=73&D

OC_ID=787&count=93

&path=general&GDO

C_ASSIGN=590 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป

พัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมใหบริการทางวิชาการ 

4.1 โครงการเสริมสรางสมรรถนะดาน

ไอซีทีเพื่อประชาชน 

มีการควบคุมดูแลคุณภาพการ

ใหบริการ ติดตามการดําเนินงาน อยาง

โปรงใส มีหลักฐานอางอิง ผานระบบ 

e-Document ไดแก 

 4.2 เอกสารที่แสดงวิธีการ หรือบริการ

ใหแกผูรับบริการ เชน แผนพับ 

ประชาสัมพันธ หรือส่ือตางๆ ที่บอกถึง

ขั้นตอนการการใหบริการแก

ผูรับบริการ 

 4.3 มีการติดตาม การดําเนินงาน

โครงการ เปนระยะ (สําหรับโครงการ

ระยะยาว) และประเมินผลการ

ดําเนินงาน (โครงการระยะยาวและ

ระยะส้ัน) 

 

2.8.4 (1)  รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีทีเพื่อประชาชน 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูยุค 

Cyber ดวยสมรรถนะการสอน

แบบ e-Learning กิจกรรมที่ 2 : 

การจัดการความรูในองคกรดวย

ระบบ KIDs-D กิจกรรมที่ 3 : 

พัฒนาสมรรถนะดานภาษาดวย

ไอซีที 

ดูรายละเอียด       

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=78&D

OC_ID=792&count=15

5&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4.4 มีชองทางการติดตอ ส่ือสารกับ

ผูรับบริการ เชน เว็บไซต CEC , AOS , 

โทรศัพท 5048 และอีเมล 

cec_3@swu.ac.th 

 4.5 มีการรายงานผลการดําเนิน

โครงการเปนรูปธรรม ตรวจสอบได เชน 

รายงานผลการดําเนินงานท่ีเสนอใน

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการแกชุมชน เปนตน 

2.8.4 (2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําโครงการ 

Cyber Education Center (บก.13) 

ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.th 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

มีเว็บไซตรวบรวมผลการดําเนินงาน
โครงการตางๆ เพ่ือเผยแพร
ประสบการณและองคความรูตางๆ ที่
เกิดขึ้น  ภายใตชื่อศูนยบริการวิชาการ
แกชุมชน บก. 13โครงการ Cyber 
Education Center 

2.8.5 (1) เว็บไซตศูนยบริการ
วิชาการแกชุมชน สวนของ
โครงการ Cyber 
EducationCenter 
ดูรายละเอียด 

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

2.8.5 (2)  เว็บไซตโครงการ การ
ทําตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑ
ชุมชนนครนายก 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/D
efault.aspx?tabid=6395 

2.8.5 (3)  ไฟลวิดีโอยอนหลัง 
โครงการ การทําตลาดออนไลน
เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 
ดูรายละเอียด 

 http://cec.cc.swu.ac.th/
Default.aspx?tabid=31
95&EntryId=7 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5 คะแนน  

http://emeeting.swu.ac.th/�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://aos.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2480�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3195&EntryId=7�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3195&EntryId=7�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3195&EntryId=7�
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22ตัวบงช้ีที่ 2.9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก (มศว) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม แลวกอใหเกิดโครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในลักษณะที่ชุมชนจัดขึ้นหรือดําเนินการขึ้น แลวสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทาง

ที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

2.  การดําเนินบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 80 

3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําและสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและย่ังยืนโดยคง   อัตลักษณและ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

5.  ผลจากการดําเนินการสงผลใหมีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชนหรือองคกร

มีความเขมแข็ง 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

โครงการ Cyber Education Center ดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม แลวกอใหเกิดโครงการท่ีมีผลตอ

การพัฒนาชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในลักษณะที่ชุมชนจัดขึ้นหรือดําเนินการขึ้น แลวสงผลใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนหรือองคกร 

1.  มีการสํารวจขอมูลความตองการ

ของชุมชนท่ีตองการใหบริการ

วิชาการ และนําผลการสํารวจมา

2.9.1(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําโครงการ 

Cyber Education Center   
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จัดทําการวิเคราะห  ทําการ

รายงานที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําโครงการเพ่ือจัดทําแผน

ดําเนินโครงการกําหนดตัวชี้วัด 

(Plan) 

2. มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ประจําโครงการ บริการวิชาการ

แกชุมชน ประจําป 2553-2554  

(บก.13 :  Cyber Education 

Center)  เพื่อจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน ติดตามงาน และ

สรุปผลการดําเนินงานของ

โครงการ 

3.  มีการดําเนินงานโครงการตามที่

ไดขออนุมัติ และจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานของโครงการ

และรายงานผลการดําเนินงาน

ตอคณะกรรมการดําเนิน

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน

(บก) (DO) โครงการ Cyber 

Education Center (บก.13) มี

กระบวนในการดําเนินงาน

เปนไปตามขอกําหนดของ

มหาวิทยาลัยต้ังแตการเขียน

โครงการ ขออนุมัติโครงการ จน

ไปถึง ประเมินโครงการ และ

จัดทํารายงานผลดําเนินงาน

โครงการ 

4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

ประจําโครงการ Cyber 

Education Center (บก.13 ) 

เปนรายไตรมาส เพื่อติดตาม 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

2.9.1(2) แผนการดําเนินงานและ

การกําหนดเปาหมาย ป 2553-

2554 

2.9.1(3)  คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการประจําโครงการ 

บริการวิชาการแกชุมชน ประจําป 

2553 (บก.13 :  Cyber 

Education Center)  

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?d

oc_id=3842&doc_type

_cd=16&BOX_SERIES

=3715&SERIES=1 

 File.pdf 

2.9.1(4) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการประจําโครงการ 

บริการวิชาการแกชุมชน ประจําป 

2554  (บก.13 :  Cyber 

Education Center) 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?d

oc_id=7663&doc_type

_cd=16&BOX_SERIES

=8391&SERIES=1 
File.pdf   

 

 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3842&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3715&SERIES=1�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินและใหขอเสนอแนะใน

ภาพรวมของโครงการ(CHECK) 

5. มีการประชุมคณะกรรมการ

ประจําโครงการ Cyber 

Education Center (บก.13)  ใน

การนําผลการเสนอแนะมา

ปรับปรุง พัฒนา โครงการและ

แผนการดําเนินงานโครงการใน

แตละป(ACT)   

2.9.1(5) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําโครงการ 

Cyber Education Center (บก.

13) 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

2.9.1(6) เอกสารโครงการ หนังสือ

อนุมัติโครงการ และรายงานผล

การดําเนินงานโครงการ จัดเก็บไว

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส มศว 

(SWU  e-Document)   

ดูรายละเอียด 

 edocument.swu.ac.th 

 หรือเว็บไซตโครงการ

บริการวิชาการแกชุมชน 

(บก.13 : Cyber 

Education Center)  

URL : 

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

fault.aspx?tabid=2480 

 File.pdf 

2.9.1(7) การประเมินโครงการ

ผานระบบ SWU e-Survey  

ดูรายละเอียด 

 esurvey.swu.ac.th 

2.9.1(8) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําโครงการ 

Cyber Education Center (บก.

13 )  

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

2.9.1(9) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการไปยัง

มหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

2.9.1(10) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําโครงการ 

Cyber Education Center (บก.13)  

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

2.9.1(11) แผนการดําเนินงาน

และกําหนดเปาหมายโครงการ ป 

2553-2554 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

2. การดําเนินบรรลุเปาหมายตามแผน

ที่กําหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 80 

มีการประเมินผลตามแผน จากตัวชี้วัด 

(KPI) ของแผนวามีการดําเนินงานตาม

เปาหมายเกินรอยละ 80 ใน

ปงบประมาณ 2553 

2.9.2(1). รายงานผลการ

ดําเนินงานรายไตรมาส 

ปงบประมาณ 2553 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

2.9.2(2). รายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส 
ปงบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําและสมาชิก

ที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรม

อยางตอเนื่อง 

มีโครงการเสริมสรางสมรรถนะดานไอซี
ที (กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูทักษะ
ไอซีที )เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก”  จัดใหแก
ผูนําหรือสมาชิกของชุมชนใหเกิดการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง เร่ิมตนใน

2.9.3(1) โครงการเสริมสราง
สมรรถนะดานไอซีที ( กิจกรรมท่ี 1 
เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที ) 
เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก”   
ดูรายละเอียด 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ปงบประมาณ 2554  File.pdf 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและ

ย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

มีการสรางกลไกในการพัฒนาของ

ชุมชนอยางย่ังยืน  จากการบริการ

วิชาการของชุมชน  เชน มีการวางแผน 

แนะนํา ชวยวางระบบเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาตนเองของชุมชน ซึ่งผานการ

พิจารณาความเห็นชอบจากชุมชนหรือ

องคกร  ในปงบประมาณ 2554 ไดจัด

ใหมีโครงการเสริมสรางสมรรถนะดาน

ไอซีที ( กิจกรรมท่ี 1 เพิ่มพูนความรู

ทักษะไอซีที ) เร่ือง “การทําตลาด

ออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก”  จัดใหแกผูนําหรือสมาชิก

ของชุมชนใหเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง   

2.9.4(1) โครงการเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีที ( กิจกรรมท่ี 1 

เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที ) 

เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก”  

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

2.9.4(2) รายชื่อ Facebook Fan 

Page "การทําตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก" 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

5. ผลจากการดําเนนิการสงผลใหมี

ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคา

ตอสังคม หรือชุมชนหรือองคกรมี

ความเขมแขง็ 

มีการรายงานผลเพื่อเผยแพรผลการ

พัฒนาชุมชนในรูปแบบของบทความ

ผานจดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร  

ccnews ป 15 ฉบับ 3 และยังไดจัดทํา

ไฟลวิดีโอ 

เพื่อชมภาพการอบรมยอนหลังสําหรับ 

ผูที่สนใจและไมไดเขารวมอบรมตาม

โครงการ เพื่อใหศึกษาไดดวยตนเอง 

2.9.5.(1) ccnews ป 15 ฉบับ 3

จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร_

บทความการทําตลาดออนไลน 

2.9.5(2)  ไฟลวิดีโอยอนหลัง 

โครงการ การทําตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

ดูรายละเอียด 

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

Default.aspx?tabid=31

95&EntryId=7 

การประเมินตนเอง 

-ไมประเมินแตรายงานผล - 
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องคประกอบท่ี 3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของหนวยงาน ดังน้ัน หนวยงานจึงตองมี

ระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกัน

ตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละหนวยงาน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสานพัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญา

ทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบงช้ี  จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 

   3.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

  3.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปและวัฒนธรรม (มศว) 

     3.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (มศว 

ตัวบงช้ีที่รับการประเมิน  :  3.1  (สําหรับตัวบงชี้ 3.2 - 3.3 หนวยงานสนับสนุนวิชาการไมประเมิน) 
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ตัวบงช้ีที่ 3.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

หนวยงานตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการ

อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  (สําหรับกลุมพันธกิจเนนศิลปวัฒนธรรม) 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนภารกิจหลักประการหน่ึงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการบริหารงาน

บนพื้นฐาน 9 ยุทธศาสตร  ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปน 1 ใน 9  ยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน   

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนองคประกอบ ตัวบงช้ี ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงไดดําเนินการเพ่ือให

เปนไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมีนโยบายในการสนับสนุน

สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีย่ังยืน  ทั้งยังตองมีการปลูกฝงและสรางเสริม

เยาวชนใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
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เพื่อใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป   สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาต้ังแตป 2550  

เปนตนมา  โดยมีคณะทํางานจัดทําแผนการดําเนินงาน ติดตามแผนดําเนินงาน และรายงานผลดําเนินงาน ตามรอบ

ปงบประมาณ และสํานักคอมพิวเตอรไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจํานวนหน่ึงในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว  ซึ่ง

ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

 ทําเว็บเพจรวบรวมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ สํานักคอมพิวเตอร 

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

 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโดยสํานักคอมพิวเตอร เปนประจํา 

o กิจกรรม "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร" 

o กิจกรรม “การรดน้ําขอพรผูใหญ เน่ืองในโอกาสวันสงกรานต ประจําป” 

o กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา เน่ืองในโอกาสวันเขาพรรษา” 

 สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

สําหรับในรอบปการศึกษา 2553  สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานัก

คอมพิวเตอร โดยสรุปดังนี้ 

1. จัดทําเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอรไดปรับปรุงเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ สํานักคอมพิวเตอร เพื่อเปน

แหลงรวบรวมขอมูล กิจกรรม และเผยแพรใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร และผูสนใจไดรับทราบ 

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

2. จัดทํารายงานผลดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ สํานักคอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

        URL :   162http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=95&doc_id=811&DOC_TYPE=19 

3. จัดทําแผนการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ สํานักคอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

4. กิจกรรมในรอบปการศึกษา 2553 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

21 มิถุนายน 2553 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรม "ทําบุญ ถวายเทียนพรรษา และผาอาบน้ําฝน"   

ณ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดูประมวลภาพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4295&AlbumID=
7240-1271 

29 ธันวาคม 2553 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําบุญและศึกษาศิลปวัฒนธรรมลักษณะพุทธศิลป

ในราชวงศหมิงชิง ภายใตโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 

กิจกรรม "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 17 ป" 

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

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4295&AlbumID

=7240-1534 

11 เมษายน 2554 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรม “การรดนํ้าขอพรผูใหญ เน่ืองในโอกาสวัน

สงกรานต ประจําป 2554” 

ณ บริเวณลานพลาซา ชั้น 2 สํานักคอมพิวเตอร มศว 

ดูประมวลภาพ 

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

=13228-1667 

5. สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

18 พฤศจิกายน 2553 ผูบริหารและบุคลากรรวมงานวันฉลองสมโภชผาพระกฐินพระราชทาน 

ประจําป 2553 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ณ หองกระจก ชั้นใตดินลานจอดรถ 

ดูประมวลภาพ 

 http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4295&AlbumID

=7240-1480 

7 เมษายน 2554 สํานักคอมพิวเตอรไดเขารวมจัดซุมอาหารและกิจกรรมงานวันสงกรานต มศว  

ณ บริเวณเรือนไทยหมู ธ ทูลกระหมอมแกว มศว องครักษ 

ดูประมวลภาพ 

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

=13228-1661 

28 เมษายน 2554 สํานักคอมพิวเตอรเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรเปนการสืบสาน

วัฒนธรรมและวางพวงมาลาอนุสาวรียศาสตราจารย ม.ล.ปน มาลากุล ใน

งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูประมวลภาพ 

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

=13228-1696 

 

  

http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-1667�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-1667�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-1661�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6401&AlbumID=13228-1661�
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวบงชี้ 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามภารกิจหลัก 
ยุทธศาสตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมี
นโยบายในการสนับสนุนสงเสริมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ย่ังยืน  ทั้งยัง
ตองมีการปลูกฝงและสรางเสริม
เยาวชนใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหน
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามเพื่อใหคงอยูคูประเทศไทย ต้ังแตป 
2553 สํานักคอมพิวเตอรไดปรับเปล่ียน
ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการแต
ละกิจกรรมที่จัดขึ้น 

3.1.1(1) คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานัก
คอมพิวเตอร 
3.1.1(2) โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
3.1.1(3) ผลดําเนินการโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_gener
al.asp?count=95&doc
_id=811&DOC_TYPE=19 

3.1.1(4) รายงานผลดําเนินงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สํานักคอมพิวเตอร ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554  (ฉบับยอ)  
3.1.1(5) งบประมาณเงินรายได 
ประจําป 2553-2554 เพื่อ
สนับสนุนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1.1(6) เว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม    สํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Def
ault.aspx?tabid=4678 

2. การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจดาน
ตางๆ 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดดําเนินการจัด
กิจกรรมบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมสราง

3.1.2(1) โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   สํานักคอมพิวเตอร 
กิจกรรม "งานวันสถาปนาสํานัก
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ขวัญกําลังใจบุคลากร เพื่อสงเสริมให
บุคลากรของหนวยงาน มีสวนรวมในการ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ไดแสดง
ความเคารพตอศาสนา ผูอาวุโสและ
ผูบังคับบัญชา อีกท้ังยังดํารงและสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 

คอมพิวเตอร ครบรอบ 17 ป"  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?count=88&doc_id=93
3&DOC_TYPE=17 

3.1.2(2) โครงการอนุรักษ สืบสาน 
พัฒนา สงเสริมและเผยแพร 
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม "สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต"  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail_general.as
p?count=12&doc_id=98
0&DOC_TYPE=17  

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ

บริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดดําเนินการ

เผยแพรกิจกรรม เอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมอันดีงาม ที่หนวยงานไดจัด

ขึ้นผานเว็บไซตและส่ืออื่นๆ เพื่อ

เผยแพรองคความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมสูชุมชน และเปนชองทางใน

การประชาสัมพันธเชิญชวนและเปด

โอกาสใหผูสนใจไดเขารวม 

3.1.3(1) เว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=4678  

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจ

ดานตางๆ ในขอ 2 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดดําเนินการใหมี

คณะกรรมการบริหารโครงการแตละ

กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อดําเนินการจัด

กิจกรรม ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด และจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานอยางเปน

ระบบ 

3.1.4(1) รายงานผลดําเนินงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
สํานักคอมพิวเตอร 
กิจกรรม "งานวันสถาปนาสํานัก
คอมพิวเตอร ครบรอบ 17 ป"  
3.1.4(2) รายงานผลดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา 
สงเสริมและเผยแพร เอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม "สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต"  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=12&doc_id=980&DOC_TYPE=17�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=12&doc_id=980&DOC_TYPE=17�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=12&doc_id=980&DOC_TYPE=17�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=12&doc_id=980&DOC_TYPE=17�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4678�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวฒันธรรมกับภารกิจดาน

ตาง  ๆ

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการนําผล

การประเมินไปพัฒนากระบวนการ

บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับภารกิจดานตางๆ โดยใช

หลักการของ PDCA และนําไป

ปรับปรุงแผนงานโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอรในป

ถัดไป 

3.1.5(1) โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม สํานัก

คอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=811&D

OC_TYPE=19 

3.1.5(2) โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม สํานัก

คอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน

คุณภาพดานศิลปะและและมีผลงาน

เปนที่ยอมรับในวัฒนธรรมระดับชาติ 

ไมไดดําเนินการ - 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
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องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

 หนวยงานตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะผูบริหารและคณะกรรมการประจําหนวยงานทํา

หนาท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  หนวยงานจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี

คุณภาพ  เชน  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากร

ทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อสถาบันที่เปนเลิศ ค.ศ. 2009-2010 

7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวบงช้ี จํานวน 8 ตัวบงช้ี คือ 

4.1  ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน(สกอ.)  

4.2  การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู (สกอ.) 

4.3  ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.)  

4.4  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 

4.5  ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.) 

4.6  ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ (มศว)  

4.7  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (มศว) 

4.8  ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม 5 ส (มศว) 

ตัวบงช้ีที่รับการประเมิน  :  4.1 – 4.8 
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ตัวบงช้ีที่ 4.1 : ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหาร   
ทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.)            

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ คณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหารทุก

ระดับหนวยงานนั้นๆ หากคณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ

ตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการ

ตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหหนวยงาน

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. คณะกรรมการบริหารหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

หนวยงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร

แผนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม   

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย   

7. มีการประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรมีคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  และผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร ทําหนาท่ีกําหนด

นโยบาย กํากับ ดูแล การบริหารงานสํานักคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร 

และสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งยังเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการ

บริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางที่

ถูกตอง 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. คณะกรรมการบริหารหนวยงาน
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด
ลวงหนา 

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

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

3) สํานักคอมพิวเตอร มีการเปดเผย
ประวัติคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร รายงานการประเมิน
ตนเอง และรายงานตอสาธารณชน 

4.1.1 (1) คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?do

c_id=2013&doc_type_

cd=16&BOX_SERIES=

559&SERIES=1  

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?do

c_id=2188&doc_type_

cd=16&BOX_SERIES=

559&SERIES=1 

 File PDF 

4.1.1 (2) รายนามผูบริหารสํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=410  

4.1.1 (3) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2013&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=2188&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=559&SERIES=1�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail.asp?co

unt=30&doc_id=3936

&doc_type_cd=16&B

OX_SERIES=3809&SE

RIES=1 

 File PDF 

4.1.1 (4) รายงานประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร คร้ังที่ 1/2553 เม่ือ
วันที่ 27 มกราคม 2553 

(วาระ 4.1 แนวทางการพัฒนา
สํานักคอมพิวเตอร)  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1013&D

OC_TYPE=19 

 File PDF 

4.1.1 (5)  เว็บเพจแนะนํา
โครงสรางการบริหาร และ
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร  
ดูรายละเอียด 

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

4.1.1 (6) รายงานการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอร 

 

 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน      กําหนดทิศ 1) สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทํา 4.1.2 (1) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=30&doc_id=3936&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3809&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=412�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ทางการดําเนิน งานและสามารถ

ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวาง แผนกล

ยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปน

ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

หนวยงาน 

แผนปฏิบัติงานประจําป  ทุกป 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอร 

พิจารณารวมกัน  พรอมทั้งไดมีการ

รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจําป เปนราย

ไตรมาส  เพื่อพิจารณาทบทวน

และปรับแผนฯ ใหเหมาะสม 

2) สํานักคอมพิวเตอรจัดใหมีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร   

และประชุมบุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอร เพื่อทําความเขาใจใน

การแผนปฏิบัติงานประจําป และ

ผลการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง 

บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1013&D

OC_TYPE=19  

 File PDF 

4.1.2 (2) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1014&D
OC_TYPE=19 

 File PDF  

4.1.2 (3) เว็บเพจแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=4675 

 File PDF 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ 1) สํานักคอมพิวเตอรจัดใหมีการ 4.1.3 (1) รายงานประชุมที่

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี

มอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสาร

แผนดําเนินงานและผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานไปยัง

บุคลากรในหนวยงาน 

ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร 

เปนประจําทุกเดือน  

2) สํานักคอมพิวเตอรมีการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งานประจําป เปนรายไตรมาส เพ่ือ 

เพื่อทบทวนเปาหมายและปรับ

แผนการดําเนินงานใหสอดคลอง

กับสภาพการณย่ิงขึ้น  

เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1013&D

OC_TYPE=19  

 File PDF 

4.1.3 (2) รายงานประชุมที่
เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร  คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  
ประจําป งบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=1014&D

OC_TYPE=19 

 File PDF  

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

1) ผูบริหารมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง 
เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูล
เพื่อการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 ประชุมบุคลากรสํานัก

4.1.4 (1)  มีชองทางเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
บุคลากร 
ดูรายละเอียด 

 ประชุมบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร 

 เบอรโทรศัพท

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1013&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1014&DOC_TYPE=19�


  
 

 
81 

 

สํา
นัก
คอ
มพ

ิวเ
ตอ
รเ
ปน

หน
วย
งา
นส
นับ

สน
ุนที่

สร
รค
สร
าง
งา
นบ

ริก
าร
ไอ
ทีช
ั้นเ
ลิศ
ให
กับ

 ม
ศว

 แ
ละ
สัง
คม

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

คอมพิวเตอร 
 เบอรโทรศัพทผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร  โทร. 5071 

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

2) ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรมี
การดําเนินการปรับลดขั้นตอน
กระบวนการบริหารจัดการโดยการ
มอบอํานาจในการตัดสินใจแก
ผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป 
เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

3) สํานักคอมพิวเตอรมีจัดกิจกรรม
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจตอ
บุคลากร 
 ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเดน 
สํานักคอมพิวเตอร 

ผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร โทร. 5071 

 อีเมล ผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร  
sirinoot@swu.ac.th 

4.1.4 (2)  เอกสารการมอบ
อํานาจ 
4.1.4 (3)  กิจกรรมประกาศเกียรติ
คุณบุคคลดีเดน สํานัก
คอมพิวเตอร ในงานประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง "การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2553 กับการพัฒนา
องคกร" เพื่อสรุปผลการประเมินป 
2552 และการถายทอด KPI 
ประกันคุณภาพ ระหวาง 25-27 
สิงหาคม 2553 
ดูรายละเอียด 

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

h/Default.aspx?tabid=4

302&AlbumID=7250-

1343 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม
พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

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

2) ผูบริหารมีการสงบุคลากร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

3) สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดประชุม
คระกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร และจัด
ประชุมระดับฝายเพื่อติดตามงาน

4.1.5 (1)  รายงานการพัฒนาบุ
คลาการ สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=838&DO

C_TYPE=19  

 File PDF 

 
 
4.1.5 (2)  รายงานการพัฒนาบุ

mailto:sirinoot@swu.ac.th�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=838&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=838&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=838&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=838&DOC_TYPE=19�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  คลาการ สํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera

l.asp?doc_id=999&DO

C_TYPE=19  

 File PDF 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิ
บาล โดยคํานึง ถึงประโยชนของ
หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1) ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการ
ปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวน
เสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปด
โอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ี
เก่ียวของในการดําเนินงาน 

2) ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงาน
ประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการ
ทํางานและรายงานการเงินของหนวยงาน
เสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก
อมพิวเตอร  

3) ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุม
ภายใน การบริหารความเส่ียง และการ
ตรวจสอบภายในของหนวยงานและ
รายงานการเงินของหนวยงานเสนอตอ
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร
เปนประจํา 

4) มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอรที่มีวาระเกี่ยวกับการ
ติดตาม/การรายงานผลการดําเนินงาน 
ไดแก 

 รายงานการประเมินตนเองของ
หนวยงาน 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรอง 

 การรายงานการควบคุมภายใน   
 การบริหารความเส่ียง  

4.1.6 (1)  เว็บเพจแนะนําคณะผูบริหาร 
สํานักคอมพิวเตอร  
ดูรายละเอียด 

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

4.1.6 (2)  รายงานการประเมินตนเอง
ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 
4.1.6 (3)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร  
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=999&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=999&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=999&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=999&DOC_TYPE=19�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=410�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 การตรวจสอบภายใน  
 รายงานการเงิน    

7. มีประเมินผลการบริหารงานของ
หนวยงานและผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน
รูปธรรม 

 สํานักคอมพิวเตอรมีการประเมินผลการ
บริหารงานของหนวยงานและผูบริหาร  เพื่อ
นําไปใชปรับปรุงการบริหารงาน  

4.1.7 (1)  รายงานการประเมินตนเอง
ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  ขอ 7  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ 4.2 : การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ

เรียนรู  ดังนั้นหนวยงานจึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรูเชนกัน  โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มี

อยูในหนวยงาน  ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถ

เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุ

ความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปล่ียนความรูทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดีย่ิงขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงานอยางนอยครอบคลุมพันธกิจหลัก 1 ดาน  

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนด
ในขอ 1  

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย
ที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 
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สํานักคอมพิวเตอรมีการสรางและการพัฒนาสังคม  ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรูซึ่งตองมีการจัดการ

ความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล  หรือ

เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้ง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหสํานักคอมพิวเตอรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  กระบวนการใน

การบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย  การระบุความรู  การคัดเลือก  การรวบรวม       การจัดเก็บความรู  การ

เขาถึงขอมูล  และการแลกเปล่ียนความรูทั้งภายในและภายนอก องคกร   การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู

ภายในองคกร  การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการความรูในองคกรใหดีย่ิงขึ้น 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรูที่

สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงานอยางนอยครอบคลุม

พันธกิจหลัก 1 ดาน 

1.1 การจัดการความรูสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร 

(พ.ศ. 2550-2554) ในดานการบริการ

วิชาการและดานการบริหาร 

1.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ความรู 

1.3  มีแผนการดําเนินงานการจัดการ

ความรูสํานักคอมพิวเตอรประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 

4.2.1 (1) แผนยุทธศาสตร สํานัก

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ (พ.ศ.2550-2554) 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=183&

DOC_ID=238&count=

851&path=general&G

DOC_ASSIGN=5900  

  File.pdf 

4.2.1 (2) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=644&

DOC_ID=3950&Offi=O

fficialdom&doc_type=

16 

 File.pdf 

4.2.1 (3) แผนการดําเนินงานการ

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

จัดการความรูสํานักคอมพิวเตอร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

(1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=33&D

OC_ID=747&count=17

1&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

4.2.1 (4) แผนการดําเนินการยอย

การจัดการความรูสํานัก

คอมพิวเตอรประจําป 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=283&

DOC_ID=747&count=

171&path=general&G

DOC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

4.2.1 (5) แผนการดําเนินงานการ

จัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 

2554) 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=748&

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=33&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=33&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=33&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=33&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=33&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=33&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=283&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=283&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=283&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=283&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=283&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=283&DOC_ID=747&count=171&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

DOC_ID=931&count=

94&path=general&GD

OC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่

กําหนดในขอ 1 

2.1 แผนพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร 

ปงบประมาณ 2553 – 2554 

4.2.2 (1)  แผนพัฒนาบุคลากร

และการจัดการความรู สํานัก

คอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=286&

DOC_ID=836&count=

173&path=general&G

DOC_ASSIGN=5900 

  File.pdf 

4.2.2 (2)  แผนพัฒนาบุคลากร

และการจัดการความรู 

สํานักคอมพิวเตอร 

ปงบประมาณ 2554 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=746&

DOC_ID=930&count=

84&path=general&GD

OC_ASSIGN=5900 

 File.pdf 

3.  มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู

จากความรูทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติ

3.1 โครงการการพัฒนาการรู

สารสนเทศหรือ IT Talk 2554, 

โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา

สมรรถนะดานไอซีที คร้ังที่ 8, เทคนิค

4.2.3 (1) โครงการการพัฒนาการ

รูสารสนเทศหรือ IT Talk 2554 

 

ดูรายละเอียด 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=748&DOC_ID=931&count=94&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=286&DOC_ID=836&count=173&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=286&DOC_ID=836&count=173&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=286&DOC_ID=836&count=173&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=286&DOC_ID=836&count=173&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=286&DOC_ID=836&count=173&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=286&DOC_ID=836&count=173&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=746&DOC_ID=930&count=84&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดใน

ขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนด 

การเปนวิทยากรท่ีดี, การทําตลาด

ออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก 

3.2 มุมแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการ

ความรูประสานมิตรและองครักษ, 

สงเสริมชุมชนนักปฏิบัติการจัดการ

ความรูผานจดหมายขาว 

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

Default.aspx?tabid=31

95&EntryId=4 

4.2.3 (2) โครงการบริการวิชาการ

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะดานไอซี

ที คร้ังที่ 8 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?count=1&doc_i

d=959&DOC_TYPE=1

7 

 File.pdf 

4.2.3 (3) เทคนิคการเปนวิทยากร

ที่ดี 

ดูรายละเอียด 

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

h/Default.aspx?tabid=

6397&AlbumID=12256

-1673 

 File.pdf 

4.2.3 (4) การทําตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

ดูรายละเอียด 

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

Default.aspx?tabid=63

95 

4.2.3 (5) มุมแลกเปล่ียนเรียนรู

การจัดการความรูประสานมิตร

และองครักษ 

ดูรายละเอียด 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=1&doc_id=959&DOC_TYPE=17�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=1&doc_id=959&DOC_TYPE=17�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=1&doc_id=959&DOC_TYPE=17�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=1&doc_id=959&DOC_TYPE=17�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?count=1&doc_id=959&DOC_TYPE=17�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6397&AlbumID=12256-1673�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6397&AlbumID=12256-1673�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6397&AlbumID=12256-1673�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6397&AlbumID=12256-1673�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

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

ault.aspx?tabid=7030 

4.2.3 (6) สงเสริมชุมชนนัก

ปฏิบัติการจัดการความรูผาน

จดหมายขาว 

ดูรายละเอียด 

 http://publications.swu.

ac.th/index_pub.php?

collection_id=248 

4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็น

ความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยู

ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicit knowledge) 

4.1 มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ 

เชน คณะกรรมการจัดการความรู, 

คณะกรรมการบริหารโครงการ

พัฒนาการรูสารสนเทศ ITTalk ป53, 

คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 

คร้ังที่ 7-8, คณะกรรมการดําเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง 

มาตรฐานบริการไอทีและการบริหาร

ความคิดสูองคกรแหงการเรียนรู, 

คณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการ

บริหารความปลอดภัยของสารสนเทศ 

เปนตน 

4.2 จัดทําเว็บเพจการจัดการความรู 

สํานักคอมพิวเตอร, ศูนยการศึกษาไซ

เบอร สํานักคอมพิวเตอร, การทําตลาด

ออนไลน, เว็บไซตแหลงรวมความรู 

สํานักคอมพิวเตอรดวยเคร่ืองมือวิกิ 

เปนตน 

4.3 จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร, 

ประหยัดพลังงาน, 5ส สํานัก

คอมพิวเตอร 

4.2.4 (1) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=644&

DOC_ID=3950&Offi=O

fficialdom&doc_type=16 

  File.pdf 

4.2.4 (2)  คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารโครงการ

พัฒนาการรูสารสนเทศ IT Talk ป53 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=2274

&DOC_ID=5623&coun

t=59&Offi=Officialdom

&doc_type=16 

 File.pdf 

4.2.4 (3)  คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการบริการ

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7030�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7030�
http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=248�
http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=248�
http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=248�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=644&DOC_ID=3950&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2274&DOC_ID=5623&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2274&DOC_ID=5623&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2274&DOC_ID=5623&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2274&DOC_ID=5623&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2274&DOC_ID=5623&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2274&DOC_ID=5623&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

วิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

ดานไอซีที คร้ังที่ 7 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=3508

&DOC_ID=6827&coun

t=39&Offi=Officialdom

&doc_type=16 

 File.pdf 

4.2.4 (4) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการโครงการ

พัฒนาบุคลากร เร่ือง มาตรฐาน

บริการไอทีและการบริหาร

ความคิดสูองคกรแหงการเรียนรู 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=3578

&DOC_ID=6895&coun

t=40&Offi=Officialdom

&doc_type=16 

 File.pdf 

4.2.4 (5) คําส่ังแตงต้ัง

คณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี

ในการบริหารความปลอดภัยของ

สารสนเทศ 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=3728

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3508&DOC_ID=6827&count=39&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3508&DOC_ID=6827&count=39&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3508&DOC_ID=6827&count=39&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3508&DOC_ID=6827&count=39&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3508&DOC_ID=6827&count=39&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3508&DOC_ID=6827&count=39&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3578&DOC_ID=6895&count=40&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3578&DOC_ID=6895&count=40&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3578&DOC_ID=6895&count=40&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3578&DOC_ID=6895&count=40&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3578&DOC_ID=6895&count=40&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3578&DOC_ID=6895&count=40&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

&DOC_ID=7052&coun

t=43&Offi=Officialdom

&doc_type=16 

 File.pdf 

4.2.4 (6) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารโครงการ

ระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา (KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ 

และใหความรูระบบ KIDs-

D@SWU แกชุมชน 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=3944

&DOC_ID=7269&coun

t=59&Offi=Officialdom

&doc_type=16 

 File.pdf 

4.2.4 (7) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารโครงการ

เสริมสรางสมรรถนะดานไอซีที 

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูทักษะ

ไอซีที เร่ือง การทําตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=77&D

OC_ID=7356&count=3

2&Offi=Officialdom&d

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3728&DOC_ID=7052&count=43&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3944&DOC_ID=7269&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3944&DOC_ID=7269&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3944&DOC_ID=7269&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3944&DOC_ID=7269&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3944&DOC_ID=7269&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=3944&DOC_ID=7269&count=59&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

oc_type=16 

 File.pdf 

4.2.4 (8) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารโครงการ

พัฒนาการรูสารสนเทศITTalkป54 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=314&

DOC_ID=7630&count

=42&Offi=Officialdom

&doc_type=16 

 File.pdf 

4.2.4 (9) คําส่ังแตง ต้ัง

คณะกรรมการบริหารโครงการ

ระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา (KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 3 จัดหาส่ือสูหองสมุด

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=369&

DOC_ID=7688&count

=34&Offi=Officialdom

&doc_type=16 

 File.pdf 

 

 

 

4.2.4 (10) เว็บเพจการจัดการ

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=77&DOC_ID=7356&count=32&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=314&DOC_ID=7630&count=42&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&count=34&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&count=34&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&count=34&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&count=34&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&count=34&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=369&DOC_ID=7688&count=34&Offi=Officialdom&doc_type=16�


  
 

 
93 

 

สํา
นัก
คอ
มพ

ิวเ
ตอ
รเ
ปน

หน
วย
งา
นส
นับ

สน
ุนที่

สร
รค
สร
าง
งา
นบ

ริก
าร
ไอ
ทีช
ั้นเ
ลิศ
ให
กับ

 ม
ศว

 แ
ละ
สัง
คม

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ความรู สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=4068  

4.2.4 (11) ศูนยการศึกษาไซเบอร 

สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

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

4.2.4 (12) การทําตลาดออนไลน 

ดูรายละเอียด 

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

efault.aspx?tabid=6395  

4.2.4 (13) โครงการการพัฒนาการ

เรียนรูสารสนเทศ (IT Talk) 

ดูรายละเอียด 

 http://training.cc.swu.a

c.th/Default.aspx?tabi

d=6036  

4.2.4 (14) ถายทอดสดการ

เผยแพรความรูผานเว็บไซท 

(Webcast) 

ดูรายละเอียด 

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

efault.aspx?tabid=6220  

4.2.4 (15) คิดดีที่ มศว 

ดูรายละเอียด 

 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/  

 

 

4.2.4 (16) เว็บไซตแหลงรวม

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4068�
http://cec.cc.swu.ac.th/�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6395�
http://training.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6036�
http://training.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6036�
http://training.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6036�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6220�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6220�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ความรู สํานักคอมพิวเตอรดวย

เคร่ืองมือวิกิ 

ดูรายละเอียด 

 http://chilchil.swu.ac.th 

4.2.4 (17) จดหมายขาวสํานัก

คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://publications.swu.

ac.th/index_pub.php?

collection_id=248  

4.2.4 (18) ประหยัดพลังงาน 

ดูรายละเอียด 

 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha

ndle/123456789/1206/

browse-date  

4.2.4 (19) 5ส สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/ha

ndle/123456789/1468/

browse-date 

5.  มีการนําความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป

การศึกษาท่ีผานมาที่เปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) และจาก

ความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบติัที่

ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจรงิ 

5.1 รางนโยบายความม่ันคงปลอดภัย
ของสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนคริน  
ทรวิโรฒ แนวปฏิบัติที่ดีในการใชงาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร, แนวปฏิบัติที่ดีใน
การใชงาน Buasri E-mail, ไวเลส
(Wireless)และการแกปญหา 
5.2 รายงานผลการดําเนินงานการทํา
ตลาดออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน
นครนายก 
5.3 สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม

4.2.5. (1) รางนโยบายความ

ม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดูรายละเอียด 

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

ortals/158/document/S

WU_Infosec_Policy.pdf  

 file.pdf 

4.2.5. (2) แนวปฏิบัติที่ดีในการใช

http://chilchil.swu.ac.th/�
http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=248�
http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=248�
http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=248�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206/browse-date�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206/browse-date�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206/browse-date�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1206/browse-date�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1468/browse-date�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1468/browse-date�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1468/browse-date�
http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1468/browse-date�
http://secure.swu.ac.th/Portals/158/document/SWU_Infosec_Policy.pdf�
http://secure.swu.ac.th/Portals/158/document/SWU_Infosec_Policy.pdf�
http://secure.swu.ac.th/Portals/158/document/SWU_Infosec_Policy.pdf�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

การทําตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑ

ชุมชนนครนายก 

งานเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

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

efault.aspx?tabid=5289  

4.2.5. (3) แนวปฏิบัติที่ดีในการใช

งาน Buasri E-mail 

ดูรายละเอียด 

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

Default.aspx?tabid=58

41  

4.2.5. (4) ไวเลส(Wireless)และ

การแกปญหา 

ดูรายละเอียด 

 http://chilchil.swu.ac.th   

หัวขอ “ไวเลส

(Wireless)และการ

แกปญหา” 

4.2.5. (5) รายงานผลการ

ดําเนินงานการทําตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.

th/uploads/emt345_25

5402_12734.pdf  

  file.pdf 

4.2.5. (6) สรุปผลการประเมิน

แบบสอบถามการทําตลาด

ออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก 

 

ดูรายละเอียด 

http://secure.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5289�
http://secure.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5289�
http://secure.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5841�
http://secure.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5841�
http://secure.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5841�
http://chilchil.swu.ac.th/�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt345_255402_12734.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt345_255402_12734.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt345_255402_12734.pdf�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 http://esurvey.swu.ac.t

h/phpframework/swu/q

nr/report/rptqnr001.php?

qnr_cd=QNR59005404

&web_system_id=1 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  

 

  

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005404&web_system_id=1�
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ตัวบงช้ีที่ 4.3 : ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ันต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี

ตามภาระงานท่ีกําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต

ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่

จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามการนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจที่สนับสนุนทางดานวิชาการใหกับ

หนวยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจดังกลาวนั้นเก่ียวของเปน

อยางมากกับเทคโนโลยีทางดานตาง ๆ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะใหทํา

ใหภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรที่เขาทําหนาท่ีในสํานัก

คอมพิวเตอรจึงจําเปนจะตองมีความรู ความสามารถที่จะสามารถไดรับการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติม เพื่อใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ และสามารถประยุกตมาใชในงานของสํานักคอมพิวเตอรไดอยางดี ประกอบกับ
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นโยบายหรือยุทธศาสตรของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ตองใหมีแผนงาน นโยบาย และกลยุทธทางดาน

การพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

สํานักคอมพิวเตอรไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สํานักคอมพิวเตอร เพื่อทําหนาท่ีกํากับ ดูแล ติดตาม

งานบุคคล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  โดยไดมีการประชุม จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สํานัก

คอมพิวเตอร ระยะ 4 ป (ป 2550-2554)  และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร แตละ

ประจําป  โดยวิเคราะหขอมูลจากผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของปที่ผานมา  รวมถึงการมีสวัสดิการเสริมสราง

สุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีการนําความรูที่ได

เผยแพรและแลกเปล่ียนความรูรวมกัน  สําหรับในปการศึกษา 2553  สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการไวดังนี้ 

1.จัดทําเว็บเพจการพัฒนาบุคลาการ สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอรไดปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูล กิจกรรม 

และเผยแพรใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร และผูสนใจไดรับทราบ 

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

2.จัดทํารายงานผลดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

      URL : http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=838     

3.จัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

    URL :  http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=930  

4.กิจกรรมในรอบปการศึกษา 2553 

 จัดสงบุคลากรพัฒนาบุคคล (อบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติงาน  / ดูงาน  / ฟงบรรยาย) 

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรทุกคนไดรับการสนับสนุน สงเสริมใหเขารวมกิจกรรม พัฒนาบุคลากร

อยางนอย 1 กิจกรรม ในแตละปการศึกษา  บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

ประเภท 
การพัฒนาบุคลากร 

จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวน 
(คน) 

 

อบรม 24 52 

สัมมนา 20 50 

ประชุม 13 42 

ดูงาน 2 3 

บรรยาย 1 2 
หมาเหต ุโดยสามารถดูรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดไดที่ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=999 

  

0

50

100

อบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน
บรรยาย

24 20
13

2 1

52 50 42

3 2

แผนภูมิแสดงการสงบุคลากรเขารวมการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปการศึกษา 2553

จํานวน (คร้ัง)

จํานวน (คน)

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=838�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=930�
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 สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และสัมนาประจําป 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

5 สิงหาคม 2553 โครงการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร “การใชเคร่ืองมือการ

จัดการความรูภายในหนวยงาน” 

21 ตุลาคม 2553 โครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง “ทํางานอยางไรใหมีความสุข” 

11 พฤศจิกายน 2553 โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง "เร่ือง “มาตรฐานบริการไอทีและการ

บริหารความคิดสูองคกรแหงการเรียนรู" 

20 - 21 เมษายน 2554 โครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง “เทคนิคการเปนวิทยากรท่ีดี” 

29 มีนาคม 2554 - 

วันที่ 1 เมษายน 2554 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

สํานักคอมพิวเตอร ป 2555 - 2559" 

 ศึกษาดูงาน 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

23-29 มิถุนายน  2553 โครงการ Cyber Education (บก.13) และสํานักคอมพิวเตอร ไดไป

ศึกษาดูงานในเร่ืองการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี ณ 

The Korea Education & Research Information Service (KERIS) 

และ Digital Pavilion  ณ กรุง Seoul ประเทศเกาหลีใต 

22 ธันวาคม 2553 สํานักคอมพิวเตอร ไดไปศึกษาดูงานในเร่ืองการจัดการศึกษาแบบ 

Cyber Education ที่ดี ในหัวขอเร่ือง "ICT Master Plan & 

Implementation"  ณ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

 

สรุปผลการดําเนินตามตัวบงชี้ 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการ
วิเคราะหแผนการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุม
ขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้  

1. ขอมูลอัตรากําลังบุคลากรใน
ปจจุบัน และท่ีตองการในอนาคตอยาง
นอย 5 ปขางหนา   เพื่อใชในการ
วางแผนความตองการดานบุคลากร
ของหนวยงาน  

4.3.1 (1) คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
สํานักคอมพิวเตอร 
4.3.1 (2)  ขอมูลอัตรากําลัง
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรใน
ปจจุบัน 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Def
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2. มีการสํารวจความตองการใน
การอบรม (training needs) ของ
บุคลากร เปนประจําทุกป เพื่อใหไดรับ
การฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดให
บุคลากรจะตองไดรับการอบรมอยาง
นอยปละคร้ัง ทุกคน 

3. มีการนําผลการปฏิบัติงานและ
ผลการพัฒนาตามเสนทาง
ความกาวหนาของสายงาน ในรอบปที่
ผานมา เพื่อใชในการมอบหมายงาน 
และใชเพื่อพิจารณาคาตอบแทน (เงิน
สาขาขาดแคลน และเงินเพิ่มพิเศษ)  

3. มีการจัดทําเว็บเพจการพัฒนา
บุคลากร สํานักคอมพิวเตอร เพื่อเปน
แหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูล
ขาวสาร ใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร
ไดรับทราบ
251http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?ta
bid=4674  

ault.aspx?tabid=413 
4.3.1 (3) ขอมูลความตองการ
อัตรากําลัง 5 ป 
4.3.1 (4)  ขอมูลการสํารวจความ
ตองการพัฒนาบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป 2553 – 
2554 
4.3.1 (5) แผนพัฒนาบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอร ระยะ 4 ป 
(2550-2554) 
ดูรายละเอียด 

 http://fis.swu.ac.th/sarc
ard_52/mydoc/15-cc-
1110-แผนพัฒนา
บุคลากร%20งปม.
52_2.pdf 

4.3.1 (6) แผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู สํานัก
คอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_gener
al.asp?doc_id=836 

4.3.1 (7) แผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู สํานัก
คอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_gener
al.asp?doc_id=930 

4.3.1 (8)  ขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ 2553 - 2554 
ดูรายละเอียด 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 งานบุคคล  
4.3.1 (9) เอกสารการมอบหมาย
งานของบุคลากร 
ดูรายละเอียด 

 งานบุคคล  
2. มีการบริหารและการบุคลากรให

เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

อยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนด
แนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเพ่ือให
ไดบุคลากรคุณภาพภายใตเวลาท่ี
กําหนดและเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่หนวยงานวางแผนไว  

2. มีการวิเคราะหงาน (job 
analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบาย
ลักษณะงาน (job description) การ
ระบุคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนง (job 
specification) รวมทั้งสมรรถนะที่
สําคัญตอการปฏิบัติงาน 
(competencies) เพื่อใชในการการ
ฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ี
จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

3. มีการประเมินผลการปฏิบัติ 
(job evaluation) ที่เปนรูปแบบชัดเจน
มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง
งาน (career Path) ของบุคลากรทุก
กลุม วิเคราะหปริมาณการเขา – ออก
ของบุคลากรแตละกลุมและพิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุงแกไขและ
ติดตามผล 

4.3.2 (1) ขั้นตอนรับสมัคร
คัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเขา
ทํางาน 
ดูรายละเอียด 

 เอกสารแนบ 4.3.2_1 
cand_plan.pdf 

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

 http://cc2.swu.ac.th/intr
anet/content/e3508/e5
647/e6740/index_th.ht
ml 

4.3.2 (3) ขั้นตอนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียด 

 เอกสารแนบ 4.3.2_3 
plan.pdf 

 เอกสารแนบ 4.3.2_3 
employee_plan.pdf 

4.3.2 (3) เอกสารความกาวหนา
ของบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ 
ดูรายละเอียด 

 เอกสารแนบ 4.3.2_3 
ความกาวหนาของ
บุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ.pdf 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี 

และสรางขวัญและกําลังใจให
บุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. สํานักคอมพิวเตอรมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน และสรางบรรยากาศ
ของสถานที่ทํางานใหนาอยู และ
ทํางานอยางมีความสุข 

2. สํานักคอมพิวเตอรมีสวัสดิการ
ในการทําประกันอุบัติเหตุใหแก
บุคลากร 

3. สํานักคอมพิวเตอรจัดให
ประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรดีเดน 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การ
จัดทําแผนยุทธศาสตร สํานัก
คอมพิวเตอร ป 2555 – 2559” ระหวาง
วันที่ 29 มีนาคม 2554 - วันที่ 1 
เมษายน 2554 

4. ในประชุมบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอรไดมีการประกาศและยก
ยองบุคลากรที่ทํางานดี เชน บุคลากร
ไดรับการปรับตําแหนง  บุคลากรดีเดน 
เปนตน ใหบุคลากรทราบ 

4.3.3 (1) ปรับปรุงสํานักงานและ

บริการสํานักคอมพิวเตอร 

องครักษ 

4.3.3 (2) สวัสดิการในการทํา

ประกันอุบัติเหตุใหแกบุคลากร 

4.3.3 (3) สํานักคอมพิวเตอรจัด

ใหประกาศเกียรติคุณแกบุคลากร

ดีเดน 

ดูรายละเอียด 
 http://photo.cc.swu.ac.t

h/Default.aspx?tabid=
6398&AlbumID=12524
-1637 

4. มีระบบการติดตามการนําความรู
และทักษะท่ีไดจากการพัฒนามา
ใชในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

สํานักคอมพิวเตอรกําหนดใหบุคลากร
เม่ือรับการอบรม / สัมมนา / ดูงาน 
แลว จะตองเขียนรายงานผลการสงให
งานบุคคล เพื่อรวบรวมเปนองคความรู
ตอไป และบางคร้ังไดจัดใหมีบุคลากร
มาเลาสรุปใหฟงในที่ประชุมบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอร  รวมถึงการเปด
โอกาสใหบุคลากรไดมีเวทีในการ
แลกเปล่ียนความรูออนไลน ดวยระบบ 
chilchil (http://chilchil.swu.ac.th) 

 4.3.4 (1) แบบรายงานการเขา
รวมสัมมนา / ฝกอบรม / ประชุม
เชิงปฏิบัติการ / ดูงาน 
สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
4.3.4 (2) เว็บไซตแหลงรวบรวม
ความรู สํานักคอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://chilchil.swu.ac.th 

5. มีการใหความรูดานจรรยา บรรณแก
บุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากร
ถือปฏิบัติ 

สํานักคอมพิวเตอรใหความรูดาน
จรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยและ 
ก.พ.อ. กําหนด  โดยการสงขอมูลให
ทราบเปนสมํ่าเสมอ ผานอีเมล และ
ประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรให
ทุกคนทราบ 

4.3.5 (1) ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
ดูรายละเอียด 

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

http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1637�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1637�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1637�
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6398&AlbumID=12524-1637�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1450031206.pdf 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

สํานักคอมพิวเตอรมีการสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป  และนํามาวิเคราะห เพื่อ
จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในป
ถัดไป 

4.3.6 (1) รายงานผลการ

ดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4.3.6 (2) แผนการพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4.3.6 (3) รายงานประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

สํานักคอมพิวเตอร 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

1. สํานักคอมพิวเตอรมีการสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป  และนํามาวิเคราะห 
เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในป
ถัดไป  
2. สํานักคอมพิวเตอรมีการสํารวจ
ความตองการ และความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรในระยะตอไป 

4.3.7 (1) รายงานการสํารวจ

ความตองการพัฒนาบุคลากร 

สํานักคอมพิวเตอร 

 4.3.7 (2) รายงานประชุม
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล สํานัก
คอมพิวเตอร 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  ขอ 7  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ 4.4 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานควรมีการพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใช เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ

การวางแผน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของทัง ภายในและภายนอก เปนระบบท่ี

ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของ

บุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานทั้งนี้ ระบบ

ดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหนวยงานและสามารถนําไปใชใน

การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศทั้งที่พัฒนาขึ้นเองและนํามาใช 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานที่เก่ียวของตามท่ีกําหนด 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของ

มหาวิทยาลัย รวมท้ังการสนับสนุนใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน และ

บริการอุปกรณตางๆ  โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกปผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานัก

คอมพิวเตอรเปนผูดูแลตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ในระดับมหาวิทยาลัย และตัวบงชี้ที่ 

4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)ในระดับหนวยงาน โดยสํานักคอมพิวเตอรเปนผูดูแล จัดเก็บ

ขอมูล และรายงานขอมูล 
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เพื่อใหการใหบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสอดรับกับความตองการ

ของผูใชงาน สํานักคอมพิวเตอรจึงไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบผานระบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส 

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

จัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตอไป  

นอกจากนี้ สํานักคอมพิวเตอรยังมีหนาท่ีในการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว โดยมีระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บขอมูลดาน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตอยางเปนระบบ 

และมีการบํารุงรักษาขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยอยูเสมอ สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาที่ตองการ 

รวมถึงมีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของขอมูล ที่มีประสิทธิภาพ 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มี แ ผ น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 

(Information System Plan) 
มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซ
เบอร (1-2) ทําหนาที่กํากับดูแลการ
ดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ใหเปนไปตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
มหาวิทยาลัย(3) และสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร 15 ป มศว ดวย ทั้งน้ียังมี
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักใน
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
คอม พิ ว เ ต อ ร เ พื่ อ ก า รบ ริ ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย  รวมทั้ งการสนับสนุน
ใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน 
และบริการอุปกรณตางๆ   โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย (3-5) เปนประจําทุกป
ผ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร พรอมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานใหคณะกรรมการดังกลาว
พิจารณาเปนรายไตรมาส (6-7) 

4.4.1(1) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร

ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

 

4.4.1(2) เว็บไซต CIO เพื่อเผยแพร

ขอมูลขาวสาร 

ดูรายละเอียด 

 http://cio.swu.ac.th  

4.4.1(3)แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของ
มหาวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac
.th/showdetail_general.a
sp?doc_id=97 

 file.pdf 

4.4.1(4)แผนผังการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

http://esurvey.swu.ac.th/�
http://cio.swu.ac.th/�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=97�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=97�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=97�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4.4.1(5)แผนปฏิบัติราชการเพ่ือ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac

.th/showdetail_general.a

sp?doc_id=641 

 file.pdf 

4.4.1(6)แผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

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

s/16/SWUCCActionPlan

2011_SWU15.pdf   

 file.pdf 

4.4.1(7)รายงานประชุม

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร

ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่ อการ

บริหารและการตัดสินใจตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย

อยางนอยตองครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริหารจัดการ และการเงิน 

และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บ ริหารและการ ตัดสินใจ เปนระบบ
ส า ร สน เ ท ศ ท่ี นํ า ข อ มู ล จ า ก ร ะบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติมา
สรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการ
บริหารและการตัดสินใจในเร่ืองที่เปน
พั นธ กิจของมหาวิ ทยา ลัย ได อย า ง
ครบถวน ทั้งดานการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการ
ดานอื่น ๆ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดวย (1-2)  โดยมีแผนการติดตาม/

4.4.2(1)แผนผังการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

4.4.2(2)ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจ 

ดูรายละเอียด 

 http://infoservice.swu.ac.th 
 http://sap.swu.ac.th    
 http://supreme.swu.ac.th   
 http://payment.swu.ac.th   

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/SWUCCActionPlan2011_SWU15.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/SWUCCActionPlan2011_SWU15.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/SWUCCActionPlan2011_SWU15.pdf�
http://infoservice.swu.ac.th/�
http://sap.swu.ac.th/�
http://supreme.swu.ac.th/�
http://payment.swu.ac.th/�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

รายงานการติดตามขอ มูลในระบบ 
เพื่อใหระบบมีขอมูลที่ครบถวน  และ
สามารถรายงานขอมูลไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดทันกําหนดเวลา (3)  พรอม
ทั้งเอกสาร/บันทึก/รายงานการตรวจสอบ
ขอมูลในระบบเพื่อใหมีความถูกตอง (4) 

4.4.2(3)แผนการติดตาม/รายงาน
การติดตามขอมูลในระบบ เพื่อให
ระบบมีขอมูลที่ครบถวน และ
สามารถรายงานขอมูลไปยัง
หนวยงานที่เก่ียวของไดทัน
กําหนดเวลา  
ดูรายละเอียด 

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

s/16/SWUCCActionPlan

2011_SWU15.pdf  

 file.pdf 

4.4.2 (4) เอกสาร/บันทึก/รายงาน
การตรวจสอบขอมูลในระบบเพื่อให
มีความถูกตอง (ตัวอยางเอกสาร 
User Request) 
ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

3. มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชระบบสารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอรมีการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ โดย
ไดจัดทํา แบบสํารวจความพึงพอใจที่
มีตอระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 
2553 (ระหวางวันที่ 1 มีนาคม. 54 – 19 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 4) ผ า น ร ะ บ บ   
e-Surevey system  
http://esurvey.swu.ac.th โดยจะ
รวบรวมผลการประเมินฯ มาวิเคราะห 
(1-2) 
 

4.4.3 (1) แบบประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบ ประจําป
การศึกษา 2553  
ดูรายละเอียด 

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

 file.pdf 

4.4.3 (2) รายงานผลการวิเคราะห
แบบประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบ ประจําปการศึกษา 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://esurvey.swu.ac.th/
phpframework/swu/qnr/r
eport/rptqnr001.php?qn
r_cd=QNR59005405&w
eb_system_id=1  
 

http://cc.swu.ac.th/Portals/16/SWUCCActionPlan2011_SWU15.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/SWUCCActionPlan2011_SWU15.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/SWUCCActionPlan2011_SWU15.pdf�
http://esurvey.swu.ac.th/�
http://esurvey.swu.ac.th/�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005405&web_system_id=1�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005405&web_system_id=1�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005405&web_system_id=1�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005405&web_system_id=1�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR59005405&web_system_id=1�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการนําผลการประเมินความ

พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ใ ช ร ะ บ บ

สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอรไดวิเคราะหขอมูลที่
ไดจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศ ประจําปการศึกษา  
2552  (1) เพ่ือนํามาจัดทําและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
2553-2554 (2-3) โดยผานคณะ
กรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ
การศึกษาไซเบอร (4) 

4.4.4 (1) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 
2553 จากระบบสํารวจ
อิเล็กทรอนิกส 
ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

4.4.4 (2) แผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac
.th/showdetail_general.a
sp?doc_id=641 

 file.pdf 

4.4.4 (3) แผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portal
s/16/SWUCCActionPlan
2011_SWU15.pdf 

 file.pdf 

4.4.4 (4) รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 
ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

5. มี ก า ร ส ง ข อ มู ล ผ า น ร ะ บบ

เ ค รื อ ข า ย ข อ ง ห น ว ย ง า น

ภายนอก ท่ี เ ก่ี ยวข อ งตาม ท่ี

กําหนด 

1.มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดม

กําหนด 2 82http://www.mua.go.th  ระบบ

ฐานขอมูลรายบุคคลดานนิสิต บุคลากร 

และหลักสูตร ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

4.4.5 (1) ระบบฐานขอมูลนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร ผูสําเร็จ
การศึกษา การเงินอุดมศึกษา มี
รูปแบบตรงตามแบบมาตรฐาน
กลางที่ สกอ กําหนด 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=641�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/SWUCCActionPlan2011_SWU15.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/SWUCCActionPlan2011_SWU15.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/SWUCCActionPlan2011_SWU15.pdf�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

2.เอกสาร /รายงานการสงขอมูลหรือ

หลักฐานแสดงวันที่การรายงานขอมูล 

โดยมีการรายงานขอมูลไดครบถวน 

ถูกตอง และทันเวลา (1-8) 

ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

4.4.5 (2) แผนผังการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

4.4.5 (3) เอกสารการตรวจสอบ
ความถูกตอง ความสมบูรณ ความ
ครบถวนของ ขอมูลนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร ซึ่งเปนไปตาม
รูปแบบมาตรฐานกลางที่ สกอ 
กําหนด 
ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

4.4.5 (4) รายชื่อคณะทํางาน
ผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชอง
ทางการติดตอส่ือสาร 
ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

4.4.5 (5) ระยะเวลาในการจัดสง
ขอมูลเขาระบบฐานขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
คือ วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2553 
ดูรายละเอียด 

 file.pdf 

4.4.5 (6) เอกสารการตรวจสอบ
ความถูกตองขอมูล นักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร 
ดูรายละเอียด 

 http://www.data2.mua.g

o.th/U_clean_data/clean

_index.php?mem=0090

0&pwd=c3d1  

http://www.data2.mua.go.th/U_clean_data/clean_index.php?mem=00900&pwd=c3d1�
http://www.data2.mua.go.th/U_clean_data/clean_index.php?mem=00900&pwd=c3d1�
http://www.data2.mua.go.th/U_clean_data/clean_index.php?mem=00900&pwd=c3d1�
http://www.data2.mua.go.th/U_clean_data/clean_index.php?mem=00900&pwd=c3d1�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 file.pdf 

4.4.5 (7) เอกสารบันทึกขอความ ที่
รายงานผลการจัดสงขอมูลตามที่ 
สกอ. กําหนด ซึ่งขอมูลดังกลาวไม
พบปญหาใด ขอมูลดังกลาว
สามารถนําไปใชประโยชนได 
4.4.5 (8) ผลการตรวจสอบขอมูล
อยางเปนทางการ สกอ. จะเปน
ผูจัดทําหนังสือรายงานผลคะแนน
การจัดทําขอมูลใหกับมหาวิทยาลัย 
อีกคร้ัง  
ดูรายละเอียด 

 http://www.data2.mua.g

o.th/U_clean_data/clean

_index.php?mem=0090

0&pwd=c3d1 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ 4.5 : ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

เพื่อใหหนวยงานมีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการ

ดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการ

ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเส่ียง และขนาด

ของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ

คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา  รวมท้ังการมีแผนสํารอง

ตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน      มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการ

เปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ

หนวยงานจากตัวอยางตอไปนี้  

  ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   อาคารสถานที่)   

 ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของหนวยงาน 

 ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร หลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร     

 ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูงและดําเนินการตามแผน   

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน

เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหนวยงานไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 
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เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรมีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการ

ดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย  เพื่อใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสใน

การเกิด   เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา  รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหม่ันใจวา

ระบบงานตาง ๆ  มีความพรอมใชงาน    มีการติดตามประเมินและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปล่ียนแปลง

เพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ  โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการ

ควบคุมภายในสํานักคอมพิวเตอร  ประกอบดวยผูบริหารและตัวแทนบุคลากรในฝายตางๆ  เปนกรรมการ  ซึ่งทําหนาที่ 

ติดตาม วิเคราะห การดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรตามมาตรการควบคุมภายใน  และรายงานผลการดําเนินงานให

สํานักคอมพิวเตอรรับทราบ 

ในปการศึกษา 2553  สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมสงเสริมการควบคุมภายในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรได

ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองดังกลาว ดังนี้ 

1.  จัดประชุมเพื่อจัดทําแผน  มาตรการ การบริหารความเส่ียง รวมถึงการติดตามผลดําเนินงาน 

 มีการนํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประเมินความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 มาวิเคราะห  เพื่อจัดทําแผนการประเมินความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

 มีการติดตามผลดําเนินงาน เปนประจํารายไตรมาส  เพื่อนําผลการดําเนินงานดังกลาวมา

วิเคราะห เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

 มีการรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารคุณภาพ         

สํานักคอมพิวตอร  และมหาวิทยาลัย 

2. จัดทําเว็บเพจการควบคุมภายใน สํานักคอมพิวเตอร  

 มีการปรับปรุงขอมูลในเว็บเพจการควบคุมภายใน สํานักคอมพิวเตอร อยางตอเนื่อง  

 เปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร การควบคุมภายใน สํานักคอมพิวเตอร 

      URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3894 

3. สงเสริมการควบคุมภายใน สํานักคอมพิวเตอร 

 สงเสริมใหแตละฝาย สํานักคอมพิวเตอร มีการประชุมหารือเก่ียวกับมาตรการควบคุมความเส่ียง

และจัดทําขั้นตอน/คูมือปฏิบัติการในการควบคุมความเส่ียงของแตละฝาย 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเส่ียง โดย

มีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของ

หนวยงานรวมเปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน  

มีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการ

ควบคุมภายใน  สํานักคอมพิวเตอร  

ประกอบดวยผูอํานวยการสํานัก

คอมพิวเตอรและผูรับผิดชอบในแตละ

พันธกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร  

โดยไดมีการระบุรายละเอียดการ

ทํางานของคณะกรรมการ มีการ

กําหนดรอบการประชุมอยางสม่ําเสมอ 

4.5.1 (1) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสงเสริมการควบคุม

ภายในสํานักคอมพิวเตอร  ที่ 

022/2553  ลงวันที่  26  

กุมภาพันธ  2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t

h/showdetail.asp?doc_id

=3949&doc_type_cd=16

&BOX_SERIES=3822&S

ERIES=1 

 File.pdf 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง 
และปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียง
อยางนอย 3 ดาน  ตามบริบทของ
หนวยงาน   

 

สํานักคอมพิวเตอรไดวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงาน   และจัดลําดับความสําคัญ
ของปจจัยเส่ียง  5 ดาน ดังนี้ 
1.ดานการเงินและงบประมาณ 
2.ดานกลยุทธ 
3.ดานนโยบาย 
4.ดานการปฏิบัติงาน 
5.ดานปจจัยภายนอก 

4.5.2(1) รายงานการประเมินผล 
และการปรับปรุงการควบคุม 
ภายใน  รอบ 6 เดือน  
ณ วันที่ 31  มีนาคม 2553  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_gener
al.asp?doc_id=828 

 File.pdf 
4.5.2(2) รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รอบ 12 เดือน (1) 
ณ วันที่ 30 กันยายน  2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_gener
al.asp?doc_id=988 

 File.pdf 
4.5.2(3) รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รอบ 12 เดือน (2) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=3949&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3822&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=828�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=828�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=828�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=988�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=988�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=988�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2553  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_gener
al.asp?doc_id=990 

 File.pdf 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเส่ียงและจัดลําดับความ

เส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2   

สํานักคอมพิวเตอรไดประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเส่ียงและ

จัดลําดับความเส่ียง  จากเหตุการณที่

เกิดขึ้นหรือความนาจะเปนในอนาคต  

โดยคาดการณจากขอมูลในอดีตและ

สภาพแวดลอมที่เก่ียวของ 

4.5.3(1) รายงานแผนการประเมิน

ความเส่ียง  ปงบประมาณ  2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=826 

 File.pdf 

4.5.3(2) รายงานแผนการบริหาร

ความเส่ียง  ปงบประมาณ  2554 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=989&D

OC_TYPE= 

 File.pdf 

4.5.3(3) คูมือการติดต้ังอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 
ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

4.5.3(4) คูมือปฏิบัติงาน “การใช

งานระบบการประชุมทางไกล” 
ดูรายละเอียด 

  File.pdf 

4.5.3(5) ขั้นตอนการสํารองขอมูล 
ดูรายละเอียด 

  File.pdf 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=990�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=990�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=990�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=826�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=826�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=826�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989&DOC_TYPE�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989&DOC_TYPE�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989&DOC_TYPE�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989&DOC_TYPE�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-2-คู่มือการติดตั้งWireless Access Point.pdf�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

4.5.3(6) ขั้นตอนการแกปญหา

กรณีไฟฟาดับ 
ดูรายละเอียด 

  File.pdf 

4.5.3(7) ราง นโยบายความม่ันคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(ฉบับที่ 1) 
ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง

ที่มีระดับความเส่ียงสูง และ

ดําเนินการตามแผน   

 

สํานักคอมพิวเตอรการจัดทําแผน

บริหารความเส่ียง  ปงบประมาณ   

2553 

4.5.4(1) รายงานแผนการบริหาร

ความเส่ียง  ปงบประมาณ  2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=826f 

4.5.4(2) รายงานแผนการบริหาร

ความเส่ียง  ปงบประมาณ  2554 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=989 

 File.pdf 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ

คณะกรรมการบริหารหนวยงานเพือ่

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการสงเสริมการควบคุม

ภายในไดประชุมเพื่อติดตาม

ความกาวหนาและผลการดําเนินงาน 

และรายงานผลการดําเนินงานและ

ประเมินผลความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน  ปญหา อุปสรรค และ

แนวทางการแกไข  พรอมขอเสนอแนะ

4.5.5(1)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมการควบคุม

ภายใน สํานักคอมพิวเตอร 

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

 File.pdf  

4.5.5(2) รายงานการประชุม

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=826�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=826�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=826�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=989�
http://emeeting.swu.ac.th/�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ในการปรับปรุงตอคณะ

กรรมการบริหารหนวยงาน  

คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร  

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

 File.pdf   

6. มีการนําผลการประเมิน และ

ขอเสนอแนะจากคณะ

กรรมการบริหารหนวยงานไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เส่ียงในรอบปถัดไป 

จากผลการประเมินในป 2553  ได

นํามาประกอบการพิจารณาระดับ

ความเส่ียงหลังจากจัดการความเส่ียง

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงจาก

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

รวมทั้งความเส่ียงในดานอื่น ๆ  มา

พิจารณาเพิ่มเติม  ในการจัดทําแผน

บริการความเส่ียงในป 2554   

4.5.6(1)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมการควบคุม

ภายใน สํานักคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.th   

 File.pdf 

4.5.6(2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร  

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

 File.pdf  

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  ขอ 6  ขอ 5  คะแนน  

 

 

  

http://emeeting.swu.ac.th/�
http://emeeting.swu.ac.th/�
http://emeeting.swu.ac.th/�
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ตัวบงช้ีที่ 4.6 : ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
บริการ  (มศว) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางาน/การปฏิบัติงานบริการ โดยมีเปาหมายที่จะทําใหงานบริการของ

หนวยงานมีขั้นตอนที่กระชับและมีระยะเวลาในการดําเนินงานรวดเร็ว หรือการใหบริการแบบ one stop service พัฒนา

งานบริการใหส้ินสุดในจุดบริการเพียงจุดเดียว 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
2. มีแผนการดําเนินงานการลดระยะเวลาและหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ 
4. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

5. มีผลยืนยันสามารถลดระยะเวลาและหรือขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงไดจริง    
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 

7. มีการประเมินและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

8. มีการนําผลการประเมินมาใชในการแกไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปตอไป 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

 เพื่อใหเปนบริการที่ดี และอํานวยความสะดวกแกนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอร

จําเปนตองปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการใหบริการใหม  มุงใหงานบริการของสํานักคอมพิวเตอรมีขั้นตอนท่ีกระชับ

และมีระยะเวลาในการดําเนินงานรวดเร็วขึ้น  โดยการจัดระบบการใหบริการที่รวดเร็ว เหมาะสม และมีความถูกตอง

แมนยํา  จัดระบบการทํางานภายในใหมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ   และบูรณาการ

ระบบไอซีทีที่เหมาะสมเขามาใชในการปฏิบัติงานบริการเพ่ือใหบริการท่ีรวดเร็วและทันสมัย ซึ่งสรางความเปนธรรมและ
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โปรงใสใหแกผูขอรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้งคํานึงถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด   

ในปการศึกษา 2553  สํานักคอมพิวเตอรไดมีการทบทวนกระบวนงานหรือกิจกรรมที่กําหนดไวในการดําเนินการ

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการที่ผานมา  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการท่ีชัดเจน ทั้งการ

ดําเนินการ การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงาน  โดยมีคณะกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

บริการ สํานักคอมพิวเตอร เปนกลไกในการติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน  และนําเสนอท่ีประชุมผูบริหาร

ของสํานักคอมพิวเตอร  เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะปรับปรุงเปนระยะๆ  รวมทั้งการประชุมกลุมยอยของแตละฝายและ

การประสานงานระหวางฝาย   จากการดําเนินงานพบวา กระบวนการงานท่ีนํามาลดขั้นตอนและระยะเวลาสามารถ

ดําเนินไดจริงและชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการไดมากยิ่งขึ้น  กระบวนงานที่สํานักคอมพิวเตอรนํามา

ดําเนนิการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ ไดแก 

1. งานรับ-สงหนังสือการขอรับบริการจากหนวยงาน 

2. งานรับสมัครออนไลน 

3. งานประชุมอิเล็กทรอนิกส 

4. งานใหบริการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

5. งานใหบริการระบบอินทราเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

สรุปผลดําเนินการตามตัวบงชี้ 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบายการ
ดําเนินการในการลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

คณะกรรมการบริหารคุณภาพของ
สํานักคอมพิวเตอรไดประชุมทบทวน
การดําเนินงานท่ีผานมา และไดมีการ
ปรับปรุงการใหบริการเพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปล่ียนไป  โดยไดมี
การกําหนดนโยบายการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 
และมีการคัดเลือกกิจกรรมหรือ
กระบวนการที่เหมาะสม 

4.6.1 (1) นโยบายการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
4.6.1 (2) บริการ สํานัก
คอมพิวเตอร 
4.6.1 (3) กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่คัดเลือก 5 กิจกรรม 
4.6.1 (4) เอกสารวิเคราะห
ความสําคัญของการปรับปรุงและ
คัดเลือกกิจกรรม 
4.6.1 (5) รายงานการประชุม 

2. มีแผนงานการลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

คณะกรรมการลดขั้นตอนฯ ไดประชุม
กําหนดแผนงานการลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

4.6.2 (1) แผนงานการดําเนิน
กิจกรรม 

3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือมีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

สํานักคอมพิวเตอรไดแตงต้ัง
คณะกรรมการลดขั้นตอนฯ  และ
มอบหมายผูรับผิดชอบที่เก่ียวของกับ
กระบวนการหรือกิจกรรมที่นํามา
ปฏิบัติจริง 

4.6.3 (1) คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการฯ 
4.6.3 (2) เอกสารการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน 

มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลา
การใหบริการ และมอบผูรับผิดชอบใน
แตละกิจกรรมดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการปฏิบัติงานจริงของแตละ
กิจกรรม 

4.6.4 (1) แผนงานการดําเนิน
กิจกรรม 
4.6.4 (2) ประกาศขั้นตอนและ
รายงานการประชุม 
4.6.4 (3) กรรมการบริหาร
คุณภาพ 
4.6.4 (4) แผนผังแสดงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบริการ 

5. มีผลยืนยันสามารถลดระยะเวลา
และขั้นตอนของการปฏิบัติงานลง
ไดจริงอยางนอยรอยละ 50 ของ
ผลจากการบริการหรือการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักคอมพิวเตอรมอบหมายให
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม
ดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
จากการปฏิบัติจริงและรายงานผลตาม
แบบฟอรมที่กําหนดไว 

4.6.5 (1) แบบฟอรมแสดงขอมูล
การลดขั้นตอนฯ  

6. มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพและคณะกรรมการลดฯ เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 

4.6.6 (1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงาน 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพและคณะกรรมการลดฯ และ
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติจริงของกิจกรรม 
วาสามารถดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่วางไวหรือไม และ
วิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จและ
อุปสรรคในการดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

4.6.7 (1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

8. มีการนําผลการประเมินมาใชใน
การแกไขปรับปรุงหรือกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานปตอไป 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดประชุม
ผูบริหาร เพื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาฯ  ทั้งนี้เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงาน และจะไดจัดทําแผนงาน
หรือคัดเลือกกิจกรรมหรือกระบวนการ
มาพัฒนาและปรับปรุงในปตอไป 

4.6.8 (1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ  

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8  ขอ 8  ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ 4.7 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกสารธารณะใหเกิดกับบุคลากรในดานการรักษาสภาพแวดลอม โดยการชวยกันประหยัด

พลังงานซ่ึงหนวยงานสามารถดําเนินการชวยโลก และสังคมได โดยการออกมาตรการในการประหยัดพลังงาน มีการแจง

เวียนใหบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เชนการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ หรือเคร่ืองใชไฟฟา ใน

หนวยงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด เปนตน มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผูมีหนาที่รับผิดชอบ 

วาหนวยงานไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวหรือไม โดยจะตองจัดทํารายงานใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานทราบเปนลาย

ลักษณอักษร 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 

3. มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

4. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

5. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 

6. มีการประเมินและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

7. มีการนําผลการประเมินมาใชในการแกไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปตอไป 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

 สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัย และเปนหนวยงานสนับสนุนทางดานวิชาการและดาน การบริหารใหกับมหาวิทยาลัย และถือเปนหนวยงาน

หนึ่งที่ตองใชพลังงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้เปน

อยางย่ิงจึงไดกําหนดมาตรการ แผนงาน และนโยบายที่จะชวยสนับสนุนใหการใชพลังงานมีลักษณะที่ประหยัดและลด

นอยลง มาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551  เปนตนมา  โดยไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน สํานัก
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คอมพิวเตอร ประกอบดวยตัวแทนบุคลากรในฝายตางๆ  เปนกรรมการ  ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแล สงเสริมและรณรงคการ

ประหยัดพลังงานภายในหนวยงาน 

ในปการศึกษา 2553  สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมสงเสริม รณรงค และเผยแพรขาวสาร การประหยัดพลังงาน

ภายในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองของการประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

1. จดัประชุมเพ่ือจัดทําแผน / มาตรการ ประหยัดพลังงาน และติดตามผลดําเนินงานตามแผน 

 มีการนํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ ประหยัดพลังงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มาวิเคราะห  เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ 

ประหยัดพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  พรอมทั้งไดทบทวนมาตรการประหยัด

พลังงาน 

 มีการติดตามผลดําเนินงาน เปนประจํารายไตรมาส  เพื่อนําผลการดําเนินงานดังกลาวมา

วิเคราะห เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

2. จัดทําเว็บเพจการประหยัดพลังงานสํานักคอมพิวเตอร  

 มีการปรับปรุงขอมูลในเว็บเพจการประหยัดพลังงานสํานักคอมพิวเตอร อยางตอเนื่อง  

 เปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร การประหยัดพลังงานของสํานักคอมพิวเตอร 

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

3. จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 

 คณะอนุกรรมการฯ  ไดจัดทําบอรดประชาสัมพันธเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน ทั้งที่สํานัก

คอมพิวเตอร  

o ประสานมิตร : บอรดประชาสัมพันธ  บริเวณหนาลิฟท ชั้น 4 อาคาร 16 

o องครักษ : บอรดประชาสัมพันธ  ชั้น 3  อาคารเรียนรวม 

4. จัดทําจดหมายขาวประหยัดพลังงาน 

 คณะอนุกรรมการฯ  ไดจัดทําจดหมายขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  เพื่อเผยแพร

ขอมูล ขาวสาร กิจกรรม ที่สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการเก่ียวกับการรณรงคประหยัดพลังงาน 

และสาระนารูเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน  โดยจัดทําเปนรายเดือน 

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

 สําหรับในปการศึกษา 2553   ไดจัดทําจดหมายขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  

จํานวน 12 ฉบับ  ไดแก ฉบับ 30 – 41  

5. จัดกิจกรรมรณรงคการประหยัดพลังงาน 

 27 สิงหาคม 2553 

คณะอนุกรรมการฯ  ไดจัดกิจกรรม “ปลูกปาชายเลน”  เพื่อรณรงคการลดภาวะโลกรอน 

ณ เขาแดง อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในการ
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ไปสัมมนาประจําปของสํานักคอมพิวเตอร 

       URL : http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4302&AlbumID=7250-1342 

 8 เมษายน 2554 
คณะอนุกรรมการฯ ไดรณรงคการประหยัดพลังงาน โดยติดปายประชาสัมพันธ และมอบหนังสือ
เก่ียวกับประหยัดพลังงาน ใหแกทุกฝาย 
       URL : http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6403&AlbumID=13594-1674 

 สงเสริม/รณรงค บุคลากรใหชวยกันประหยัดพลังงาน 
คณะอนุกรรมการฯ รณรงคใหบุคลากรประหยัดพลังงาน 

 ใชกระดาษ 2 หนา  
 ใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มศว  
 งานธุรการสงเอกสารผาน Mail  
 ปดเคร่ืองปรับอากาศ ไฟฟา ชวงพักเท่ียง เวลา 12.00 น – 13.00 น. และหลังเลิกงาน เวลา 16.30 
น. เปนตนไป 

 ติดปายรณรงค ใหนิสิตและบุคลากร เดินขึ้นมาใชบริการคอมพิวเตอร ชั้น 3  และเดินระหวางช้ัน
ภายในอาคาร แทนการใชลิฟท 

6. สงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมในดานการรณรงคลดการใชทรัพยากร 

สํานักคอมพิวเตอรสงบุคลากร (นางสาวสาวิตรี ตรีนาค) ที่ดูแลงานอาคารสถานที่และการประหยัดพลัง

งานา เขารวมโครงการอบรม “การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมในหนวยงาน”  เม่ือวันที่  8 มิถุนายน 

2553 จัดโดย ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัยรวมกับบริษัทที่ปรึกษา

โครงการสงเสริมและกํากับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ  

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนว
ทางการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

สํานักคอมพิวเตอร มีการกําหนด/
ทบทวนนโยบาย หรือแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อรวมกันประหยัด
พลังงานของหนวยงาน  โดยเผยแพร
ผานเว็บเพจการประหยัดพลังงาน
สํานักคอมพิวเตอร (URL : 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?ta
bid=3896) 

4.7.1 (1)  ความเปนมาการ
ประหยัดพลังงาน สํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Def
ault.aspx?tabid=4055 

 File PDF 
4.7.1 (2) มาตรการประหยัด
พลังงาน 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Def
ault.aspx?tabid=4057 

 File PDF 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4055�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4055�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4057�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4057�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือมีการมอบหมายให
มีผูรับผิดชอบดําเนินการ 

สํานักคอมพิวเตอรไดแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการมาตรการประหยัด
พลังงาน สํานักคอมพิวเตอร เพื่อกํากับ
ดูแล สงเสริมและรณรงคการประหยัด
พลังงานภายในหนวยงาน 

4.7.2 (1) คําส่ังแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน สํานัก
คอมพิวเตอร  [ตามคําส่ัง ที่ 
014/2553 ] 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/showdetail.asp?count=3
8&doc_id=3941&doc_typ
e_cd=16&BOX_SERIES=
3814&SERIES=1 

 File PDF 
3. มีแผนงานการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 
มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการตาม
แผนกลยุทธประหยัดพลังงาน สํานัก
คอมพิวเตอร เปนประจําทุกป โดย
วิเคราะหจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา และติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานเปนประจํา 

4.7.3 (1) แผนการปฏิบัติการ ตาม
แผนกลยุทธ ประหยัดพลังงาน 
ประจําปงบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=996  

 File PDF  
4.7.3 (2) แผนการปฏิบัติการ ตาม
แผนกลยุทธ ประหยัดพลังงาน 
ประจําปงบประมาณ 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=997  

 File PDF 
4.7.3 (3) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2553 
พิจารณาจัดทําแผนฯ ป 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1011  

 File PDF 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=38&doc_id=3941&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3814&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=38&doc_id=3941&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3814&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=38&doc_id=3941&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3814&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=38&doc_id=3941&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3814&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=38&doc_id=3941&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3814&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=996�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=996�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=996�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=997�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=997�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=997�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1011�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1011�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1011�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินงาน
กิจกรรมตางๆ ตามแผนท่ีวางไว และมี
การเผยแพร ขอมูลขาวสารใหบุคลากร
ไดรับทราบอยางตอเนื่อง 

 จัดทําเว็บเพจการประหยัด
พลังงานสํานักคอมพิวเตอร 

 จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
 จัดทําจดหมายขาวประหยัด
พลังงาน  (เปนรายเดือน) 
-  สําหรับในปการศึกษา 2553   ได
จัดทําจดหมายขาวประหยัด
พลังงาน สํานักคอมพิวเตอร  
จํานวน 12 ฉบับ  ไดแก ฉบับ 30 – 
41 

 จัดกิจกรรมรณรงคการประหยัด
พลังงาน 
-  27 สิงหาคม 2553 
คณะอนุกรรมการฯ  ไดจัดกิจกรรม 
“ปลูกปาชายเลน”  เพื่อรณรงคการ
ลดภาวะโลกรอน ณ เขาแดง 
อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ซึ่งเปน
กิจกรรมหนึ่งในการไปสัมมนา
ประจําปของสํานักคอมพิวเตอร 
- 8 เมษายน 2554 
คณะอนุกรรมการฯ ไดรณรงคการ
ประหยัดพลังงาน โดยติดปาย
ประชาสัมพันธ และมอบหนังสือ
เก่ียวกับประหยัดพลังงาน ใหแก
ทุกฝาย 

 สงเสริมใหบุคลากรเขารวม
กิจกรรมในดานการรณรงคลดการ
ใชทรัพยากร 
- สงบุคลากรอบรม “การอนุรักษ
พลังงานแบบมีสวนรวมใน
หนวยงาน”  เม่ือวันที่  8 มิถุนายน 

 4.7.4 (1) เว็บเพจการประหยัด
พลังงานสํานักคอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Def
ault.aspx?tabid=3896  

 File PDF 
4.7.4 (2) บอรดประชาสัมพันธ 
ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Def
ault.aspx?tabid=3896 

 File PDF 
4.7.4 (3) จดหมายขาวประหยัด
พลังงาน 
ดูรายละเอียด 

 http://publications.swu.
ac.th/archive.php?colle
ction_id=274  

4.7.4 (4) กิจกรรมรณรงคการ
ประหยัดพลังงาน 
 - 27 สิงหาคม 2553 
คณะอนุกรรมการฯ  ไดจัด
กิจกรรม “ปลูกปาชายเลน”   
ดูรายละเอียด 

 http://photo.cc.swu.ac.t
h/Default.aspx?tabid=4
302&AlbumID=7250-
1342  

- 8 เมษายน 2554 
คณะอนุกรรมการฯ ไดรณรงคการ
ประหยัดพลังงาน โดยติดปาย
ประชาสัมพันธ และมอบหนังสือ
เก่ียวกับประหยัดพลังงาน 
ดูรายละเอียด 

 http://photo.cc.swu.ac.t
h/Default.aspx?tabid=6
403&AlbumID=13594-
1674  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3896�
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http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3896�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2553 
 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติการ ตาม
แผนกลยุทธ ประหยัดพลังงาน 
ประจําปงบประมาณ 2553 และ 
2554 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1012  

 File PDF 
4.7.4 (5) สงเสริมใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมในดานการรณรงคลด
การใชทรัพยากร 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=838&DO
C_TYPE=19   

 File PDF 
4.7.4(6) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ 
ประหยัดพลังงาน ประจําป
งบประมาณ 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1004&D
OC_TYPE=19   

 File PDF 
4.7.4(7) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ 
ประหยัดพลังงาน ประจําป
งบประมาณ 2554 ไตรมาส 2 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1005  

 File PDF 
5. มีระบบในการติดตามผลการ

ดําเนินงาน 
คณะอนุกรรมการฯ  กําหนดใหมีการ
ประชุม เพื่อใหมีการรายงาน หรือการ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม

4.7.5 (1) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ (คร้ังที่ 
1/2554 – 4/2554) 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1012�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

มาตรการประหยัดพลังงาน  ผานระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 
 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1008&D
OC_TYPE=19   

 File .pdf 
6. มีการประเมินและวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
คณะอนุกรรมการฯ  มีการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนวาสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่
วางไวหรือไม  พรอมทั้งการวิเคราะห
ปจจัยแหงความสําเร็จ และอุปสรรคใน
การดําเนินงาน และขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาตอไป   รวมถึงการ
การวิเคราะหผลจากการดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อ
นํามาพิจารณามาตรการที่ดําเนินการ
วามีผลตอการประหยัดพลังงาน 

4.7.6 (1) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2553 
พิจารณาจัดทําแผนฯ ป 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1011  

 File PDF 
4.7.6 (2) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2554 
– 4/2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1008&D
OC_TYPE=19   

 File .pdf 
7. มีการนําผลการประเมินมาใชในการ

แกไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานปตอไป 

คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทําแผนการ
ดําเนินงานหรือพิจารณามาตรการใน
การดําเนินการมาพัฒนาปรับปรุงควรมี
การนําผลของการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานและผลการ
วิเคราะหการดําเนินงานตามมาตรการ
ในคร้ังกอนมาเปนขอมูลนําเขา เพื่อการ
วางแผนในการดําเนินงานของปถัดไป 

4.7.7 (1) รายงานประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2553 
พิจารณาจัดทําแผนฯ ป 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_genera
l.asp?doc_id=1011  

 File PDF 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  ขอ 7  ขอ 5  คะแนน  
  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1008&DOC_TYPE=19�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1008&DOC_TYPE=19�
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ตัวบงช้ีที่ 4.8 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5ส (มศว) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงช้ี :  

กิจกรรม 5ส ถือวาเปนกิจกรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงานเพ่ือการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ดังน้ันการดําเนินงาน

เพื่อจัดความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน เพื่อใหเกิดสภาพการทํางานท่ีดี โดยดําเนินกิจกรรมในหนวยงาน ตาม

เทคนิค 5ส คือ มีการดําเนินการสะสางเพื่อใหเกิดความสะดวกและสะอาด ใหเปนสุขลักษณะ และสรางนิสัยท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน ที่จะตองมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทางหรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส 

2. มีการจัดต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

3. มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหนวยงาน 

4. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

5. มีผลยืนยันหนวยงานผานเกณฑคะแนนของกิจกรรม 5ส อยางนอยรอยละ 75 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 

7. มีการประเมินและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

8. มีการนําผลการประเมินมาใชในการแกไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปตอไป 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

ผลการดําเนินกประเมิน  

สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานทําหนาที่ใหการสนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปน

ที่จะตองสนับสนุนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยดวย โดยเฉพาะการสรางระบบงาน 5 ส ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักคอมพิวเตอร ซึ่งกิจกรรม 5 ส จะชวยสนับสนุนใหบุคลากรในสํานัก

คอมพิวเตอรมีความสํานึกที่ดีในกิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย กอใหเกิดการ

ทํางานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร การมีระเบียบและวินัยในการทํางาน 
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สําหรับในปการศึกษา 2553 สํานักคอมพิวเตอรไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส ชุดใหม เพื่อเปนการหมุนเวียนให

บุคลากรไดเขาใจและมีสวนรวมในการทํางานกิจกรรม 5ส สํานักคอมพิวเตอร และมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 5 ส ทํา

หนาท่ีประเมินผลการจัดทํากิจกรรม 5 ส เพื่อใหเกิดคุณภาพในการจัดกิจกรรมดังกลาว  ดังนี้  

1. จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผน / มาตรการ กิจกรรม 5 ส และติดตามผลดําเนินงานตามแผน 

 มีการนํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ ตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มาวิเคราะห  เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

 มีการติดตามผลดําเนินงาน เปนประจํารายไตรมาส  เพื่อนําผลการดําเนินงานดังกลาวมา

วิเคราะห เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

2. จัดทําเว็บเพจกิจกรรม 5ส สํานักคอมพิวเตอร  

 มีการปรับปรุงขอมูลในเว็บเพจกิจกรรม 5ส สํานักคอมพิวเตอร อยางตอเนื่อง  

 เปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร กิจกรรม 5 ส ของสํานักคอมพิวเตอร 

      URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3895 

3. จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 

 คณะอนุกรรมการฯ  ไดจัดทําบอรดประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรม 5 ส สํานักคอมพิวเตอร  

o ประสานมิตร : บอรดประชาสัมพันธ  บริเวณหนาลิฟท ชั้น 4 อาคาร 16 

o องครักษ : บอรดประชาสัมพันธ  ชั้น 3  อาคารเรียนรวม 

4. จัดทําจดหมายขาวกิจกรรม 5 ส 

 คณะอนุกรรมการฯ  ไดจัดทําจดหมายขาวกิจกรรม 5 ส สํานักคอมพิวเตอร  เพื่อเผยแพรขอมูล 

ขาวสาร กิจกรรม ที่สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรม 5 ส และสาระนารูเก่ียวกับ

กิจกรรม 5 ส  

       URL :  http://publications.swu.ac.th/archive.php?collection_id=285 

5. จัดกิจกรรม 5 ส  ในรอบปการศึกษา 2553 

 20 สิงหาคม  2553 

กิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day คร้ังที่2/2553”  

     URL :  http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=639&tabid=5379 

 กิจกรรมรณรงค ทํา 5ส  

สํานักคอมพิวเตอรจัดกิจกรรมรณรงคทํา 5 ส ทุกวันพฤหัสบดี  

 สงเสริมขวัญและกําลังใจในการทํากิจกรรม 5 ส 

สํานักคอมพิวเตอรจัดใหมีการประกวดกิจกรรม 5 ส รายบุคคล และประจําฝาย โดยมี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 5 ส พิจารณาตัดสินผลการประกวดดังกลาว 
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง 

หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส 

1. มีการวางแผนการดําเนิน

กิจกรรม 5ส ของหนวยงานที่

ส่ือสารใหกับบุคลากรใน

หนวยงานไดทราบอยางทั่วถึง 

2. มีการใหความรูเก่ียวกับการ

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส วามี

ขั้นตอน กระบวนการ อยางไร

บาง 

4.8.1(1) แผนการดําเนินกิจกรรม 

5ส ประจําป2554 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?PageConten

tID=748&tabid=6519 

4.8.1(2) เว็บไซต กิจกรรม 5ส 

สําหรับประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร และใหความรูเกี่ยวกับ

กิจกรรม 5ส  

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=3895 

4.8.2(3) จดหมายขาว 5ส สํานัก

คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://publications.swu.

ac.th/index_pub.php?

collection_id=285 

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการ

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส และ

คณะกรรมการตรวจประเมิน

กิจกรรม 5ส 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส  เพื่อ

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของ

หนวยงาน โดยมีบุคลากรทุกคน

ในหนวยงานมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรมตางๆ   

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินกิจกรรม 5ส เพื่อ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐาน 5ส ของหนวยงาน 

4.8.2(1) คําส่ังแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

กิจกรรม 5 ส ที่ 015/2553 

ส่ัง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.

th/Officialdom/16/pdf/11

65900201000636.pdf 

4.8.2(2)คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจประเมิน

กิจกรรม 5 ส ส่ัง ณ วันที่ 2 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=748&tabid=6519�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=748&tabid=6519�
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http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=285�
http://publications.swu.ac.th/index_pub.php?collection_id=285�
http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201000636.pdf�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

มีนาคม 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.

th/Officialdom/16/pdf/11

65900201000654.pdf 

3.  มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5ส ของ

หนวยงาน 
มีคูมือ 5ส ของหนวยงานเอง เพื่อใช

ในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ  ที่

หนวยงานกําหนดขึ้น 

4.8.3(1) คูมือ 5ส 

ดูรายละเอียด 

 http://kids-

d.swu.ac.th/dspace/bit

stream/123456789/146

7/1/5S.pdf 

4.  มีการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงาน 
1. จัดกิจกรรม 5ส “Big Cleaning 

Day คร้ังที่2/2553” วันที่ 20 

สิงหาคม 2553  

2. จัดทําจดหมายขาว 5ส 

3. กิจกรรมสงเสริมกิจกรรมสงเสริม

กิจกรรม 5ส 

3.1 พื้นที่ 5ส(สวนตัว) ดีเดน  

3.2 กิจกรรมประกวดพื้นที่ 5ส 

(สวนรวม)ดีเดน 

3.3 มุมกิจกรรม 5ส ดีเดน 

3.4 ประกวดต้ังชื่อคําขวัญ การ

ดําเนินกิจกรรม 5ส 

4.8.4(1) กิจกรรม กิจกรรม 5ส 

“Big Cleaning Day คร้ังที่

2/2553”  

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?PageConten

tID=639&tabid=5379 

4.8.4(2) เว็บไซตจดหมายขาว 5ส  

ดูรายละเอียด 

 http://publications.swu.

ac.th/index_pub.php?

collection_id=285 

4.8.4(3.1)  ภาพพิธีมอบรางวัล 

พื้นที่ 5ส(สวนตัว) ดีเดน 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2553 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?PageConten

tID=541&tabid=5379 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4.8.4(3.2)  ภาพกิจกรรมประกวด

พื้นที่ 5ส (สวนรวม)ดีเดน 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?PageConten

tID=640&tabid=5379 

4.8.4Z(3.3) ภาพพิธีมอบรางวัล 

กิจกรรมการประกวด มุมกิจกรรม 

5ส ดีเดน  

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?PageConten

tID=540&tabid=5379 

4.8.4(3.4) ภาพพิธีมอบรางวัล 

ประกวดต้ังชื่อคําขวัญ การดําเนิน

กิจกรรม 5ส 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?PageConten

tID=567&tabid=5379 

5. มีผลยืนยันหนวยงานผานเกณฑ

คะแนนของกิจกรรม 5 ส อยางนอย

รอยละ 75 

หนวยงานมีการตรวจประเมินผลการ

ดําเนินงานตามมาตรฐาน 5ส ของ

หนวยงาน พรอมรายงานผลคะแนน

จากการตรวจประเมิน 

1. กําหนดมาตรฐาน 5ส ของ

แตละฝายภายในสํานัก

คอมพิวเตอร 

2. มีแบบฟอรมการประเมิน 5ส 

3. ผลการประเมินผูที่ผาน

เกณฑการประเมิน 5ส 

4.8.5(1) กําหนดมาตรฐาน 5ส 
ของแตละฝายภายในสํานัก
คอมพิวเตอร 
ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?PageConten

tID=780&tabid=6519 

4.8.5(2) แบบฟอรมการประเมิน 5ส  

ดูรายละเอียด 

 http://eform.swu.ac.th/f

_file/5900/pdf/1759000
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

177.pdf 

4.8.5(3) ผลการประเมินผูที่ผาน

เกณฑการประเมิน 5ส จาก

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 5ส 

“Big Cleaning Day คร้ังที่

2/2553” วันที่ 20 สิงหาคม 2553  

ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.

th/uploads/emt198_25

5303_9174.pdf 

6. มี ระบบในการ ติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

 

คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5

ส  กํ าหนด มีกา ร ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

กิจกรรม  5ส พรอมรายงานผลการ

ติดตามตอผูบริหารหนวยงานหรือ

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

4.8.6(1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 5ส คร้ัง

ที่ 1/2554 

เร่ือง การวางแผนการดําเนิน

กิจกรรม 5ส และพิจารณา

แบบฟอรมการตรวจประเมิน 5ส 

ดูรายละเอียด 

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

als/16/5S/รายงานการ

ประชุม/

emt198_255401_minut

e.pdf 

4.8.6(2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 5ส คร้ัง

ที่ 2/2554 ติดตามผลการดําเนิน

กิจกรรมสงเสริมกิจกรรม 5ส 

ดูรายละเอียด 

 http://cc.swu.ac.th/Portals
/16/5S/รายงานการประชุม/
emt198_255402_minute.
pdf 

 

http://eform.swu.ac.th/f_file/5900/pdf/1759000177.pdf�
http://eform.swu.ac.th/f_file/5900/pdf/1759000177.pdf�
http://eform.swu.ac.th/f_file/5900/pdf/1759000177.pdf�
http://eform.swu.ac.th/f_file/5900/pdf/1759000177.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt198_255303_9174.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt198_255303_9174.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt198_255303_9174.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255401_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255401_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255401_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255401_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255401_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�


  
 

 
133 

 

สํา
นัก
คอ
มพ

ิวเ
ตอ
รเ
ปน

หน
วย
งา
นส
นับ

สน
ุนที่

สร
รค
สร
าง
งา
นบ

ริก
าร
ไอ
ทีช
ั้นเ
ลิศ
ให
กับ

 ม
ศว

 แ
ละ
สัง
คม

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7. มีการประเมินและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

1. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน วาสามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่วาง
ไวหรือไม วิเคราะหปจจัยแหง
ความสําเร็จ และอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

2. มีการวิเคราะหผลจากการ
ดําเนินงานเกณฑมาตรฐาน 5ส 
เพื่อนํามาพิจารณาในการ
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาเกณฑ
มาตรฐานที่ดําเนินการตอไป 

4.8.7(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 5ส คร้ัง
ที่ 2/2554 
เร่ือง พิจารณาแบบฟอรมการ
ตรวจประเมิน 5ส และ 
เกณฑการตัดสินในแตละกิจกรรม 
ดูรายละเอียด 

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

als/16/5S/รายงานการ

ประชุม/

emt198_255402_minut

e.pdf 

8. มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

ในการจัดทําแผนการดําเนินงานมา
พัฒนาปรับปรุงควรมีการนําผลของ
การดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานและผลการวิเคราะหการ
ดําเนินงานเกณฑมาตรฐาน 5ส ใน
คร้ังกอนมาเปนขอมูลนําเขา เพื่อการ
วางแผนในการดําเนินงานของป
ถัดไป 
 

4.8.8(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 5ส คร้ัง
ที่ 2/2553 
เร่ือง แนวทางการปรับปรุงผลการ
ดําเนินกิจกรรม 5ส  ดังนี้ 
1. การตรวจประเมิน 5ส 
2. กิจกรรมรณรงคทํา 5ส ทุกวัน
ศุกร 
3. การจัดทําจดหมายขาว 5ส 
4. การประชาสัมพันธ 
ดูรายละเอียด 

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

als/16/5S/รายงานการ

ประชุม/

emt198_255402_minut

e.pdf 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  ขอ 6  ขอ 5  คะแนน  

 

http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Portals/16/5S/รายงานการประชุม/emt198_255402_minute.pdf�
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องคประกอบท่ี 5 การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งของหนวยงาน ไมวาแหลงเงินทุนของหนวยงานจะไดมาจาก

งบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของหนวยงาน เชน รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ 

ผูบริหารหนวยงานจะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผน    กลยุทธและ

แผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน รายได

ทั้งหมดของหนวยงานหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย บุคลากร ความ

รวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้จะ

เปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงิน

อยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1.  แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.  แผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

5.  มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 

6.  รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 

7.  แผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 นโยบายดานการบริหารจัดการ และดานการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

   5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

ตัวบงช้ีที่รับการประเมิน  :  5.1   
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ตัวบงช้ีที่ 5.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

 หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน

ซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได มี

การวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่หนวยงานไดรับ มีการ

จัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถ

วิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันได 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

3.  มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาหนวยงานและ

บุคลากร 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการบริหารหนวยงานอยาง

นอยปละ 2 คร้ัง 

5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และความ

ม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่หนวยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.  ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักคอมพิวเตอร และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยจัดทํารายงานคําของต้ังงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได

ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักคอมพิวเตอรและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และมีแหลงในการ

จัดหางบประมาณ ดังนี้ 

แหลงที่มาของเงินงบประมาณ  แบงออกเปน  3 แหลง   

1. งบประมาณแผนดิน 

2. งบประมาณเงินรายได 
3. งบพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

แหลงใชไปของเงินงบประมาณ แบงออกเปน  3 ประเภท  

1. งบรายจายประจํา  หมายถึง  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน คาจาง     

คาสาธารณูปโภค และสวัสดิการ 

2. งบดําเนินงาน  หมายถึง  คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และสํารองจาย 

3. งบตามกลยุทธ  หมายถึง  เงินที่ตองใชในการดําเนินงานตามกลยุทธ เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การจัดหาครุภัณฑ ดาน IT  การพัฒนาดาน IT การพัฒนาทางกายภาพ ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจากการใชเงิน

ตามกลยุทธ  

นอกจากดําเนินการจัดคําขอต้ังงบประมาณตามแผนกลยุทธแลวนั้น  สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนการใช

จายเงินเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และไดมีการจัดทํารายงานการเงินเสนอผูบริหารเพื่อการ

ตัดสินใจเปนประจําทุกเดือน  อีกท้ังเสนอรายงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรเพื่อรับทราบและ

ตรวจสอบการใชจายเงินของสํานักคอมพิวเตอร ใหเปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบได 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่

สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงาน 

1. สํานักคอมพิวเตอร  ไดจัดทําแผน
กลยุทธทางการเงินเพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานทาง
การเงิน 

2. สํานักคอมพิวเตอรมีคณะกรรมการ
ติดตามการใชงบประมาณ ทําหนาท่ี
ติดตามการใชงบประมาณของสํานัก
คอมพิวเตอรใหเปนไปตามแผน 

3. มีการจัดทําแผนการใชจายเงิน
ประจําปงบประมาณ 

5.1.1 (1) แผนกลยุทธทาง

การเงิน 

5.1.1 (2) คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามการใช
งบประมาณ 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.
ac.th/showdetail.asp?
count=33&doc_id=39
57&doc_type_cd=16
&BOX_SERIES=3830
&SERIES=1  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=33&doc_id=3957&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3830&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=33&doc_id=3957&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3830&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=33&doc_id=3957&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3830&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=33&doc_id=3957&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3830&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=33&doc_id=3957&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3830&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?count=33&doc_id=3957&doc_type_cd=16&BOX_SERIES=3830&SERIES=1�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

5.1.1 (3) แผนการใชจายเงิน

งบประมาณแผนดินและ

งบประมาณเงินรายไดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางดานการเงิน หลักเกณฑการ

จัดสรร และการวางแผนการใช

เงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 

ตรวจสอบได 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําคําขอ
ตั้งงบประมาณที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธและแผนยุทธศาสตรท้ัง 9 ดานของ
มหาวิทยาลัย 

5.1.2 (1) คําขอต้ังงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 งบประมาณแผนดิน 

 งบประมาณเงินรายได 

5.1.2 (2) งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 

3 มีงบประมาณประจําปที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน

แตละพันธกิจและการพัฒนา

หนวยงานและบุคลากร 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทํา
แผนการใชจายเงินใหท่ีสอดคลองกับ
แผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตรท้ัง 9 
ดานของมหาวิทยาลัย 

5.1.3 (1) งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 

5.1.3 (2) แผนการใชจายเงิน

งบประมาณแผนดินและ

งบประมาณเงินรายได 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงิน

อยางเปนระบบและรายงานตอ

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดทํารายงาน
การเงินเสนอผูบริหารและ
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร
เปนประจําทุกเดือน 

5.1.4 (1) รายงานการเงิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5.1.4 (2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร  

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช

ในการวิเคราะหคาใชจาย และ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน และ

ความม่ันคงของหนวยงานอยาง

ตอเนื่อง 

สํานักคอมพิวเตอรมีการนําเสนอขอมูล
ทางการเงินเพ่ือใหผูบริหารนําไป
วิเคราะหเพ่ือพิจารณาในการตัดสินใจใน
การบริหารงานอยางตอเนื่อง 

5.1.5 (1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร 

5.1.5 (2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

1. หนวยตรวจสอบภายใน ท่ีทําหนาท่ี
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง

5.1.6 (1) บันทึกขอความการขอ

เขาตรวจหนวยงานของหนวย

ตรวจสอบภายใน 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
และกฎเกณฑที่หนวยงานและ

มหาวิทยาลัยกําหนด 

การเขามาตรวจสอบขึ้นอยูกับหนวย
ตรวจสอบภายในเปนหนวยงาน
กําหนด 

2.  มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
กรรมการควบคุมการรับ-สงเงิน 

5.1.6 (2) คําส่ังสํานัก

คอมพิวเตอร ที่067/2552 แตงต้ัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
กรรมการควบคุมการรับ-สงเงิน 

7 ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมี

การติดตามผลการใชเงินให

เปนไปตามเปาหมาย และนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงินไป

ใชในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

ผูบริหารมีการติดตามการใชจายเงินและ
นําขอมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือตัดสินใจ 

5.1.7(1)รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  ขอ 7  ขอ 5  คะแนน  
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ

ของหนวยงาน โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หนวยงานจะตอง

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิด

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของหนวยงาน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

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

อุดมศึกษา 

3.  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

10.  ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหนวยงาน 

11.  แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ.2551 - 2565 ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ี  จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

6.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (มศว) 

ตัวบงช้ีที่รับการประเมิน  :  6.1  (สําหรับตัวบงช้ี   6.2  หนวยงานสนับสนุนวิชาการไมประเมิน) 
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ตัวบงช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

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

ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

สําหรับหนวยงานถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย และของหนวยงานท่ีมีการกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบดวยการ

ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบ

รวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาหนวยงานและ

มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการบริหารหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของหนวยงาน 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพเสนอตอคณะกรรมการบริหารหนวยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และรายงานขอมูล

ครบถวนตามท่ีกําหนดในระบบ CHE QA online ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร

(QIS)  3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานผลการ

ดําเนินงาน 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6.  มีสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบคุณภาพ 
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7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจ

ของหนวยงาน 

8.  มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมีกิจกรรม

รวมกัน 

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5  

หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการสรางระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงาน

ของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยอางอิง

จากคูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 และสํานักคอมพิวเตอรไดมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และรายงานผลการประกันคุณภาพตอฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และไดนํารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีผานมาเผยแพรบนเว็บไซต สํานักคอมพิวเตอร เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและใชในการ

ประเมินในปตอไป ซึ่งการประกันคุณภาพน้ันถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของฝายตางๆภายในสํานักคอมพิวเตอร 

และไดมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยไดมีตัวแทนของแตละฝายเขารวมเปน

คณะกรรมการและผูใหขอมูล และไดมีการชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคนเพ่ือให

บุคลากรไดเขาใจถึงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสนับสนุนการการเรียนการสอน ได

อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการของหนวยงาน 

และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

สํานักคอมพิวเตอรมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพและ

คณะคณะอนุกรรมการดําเนินการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศึกษา 2553 และไดมี

แผนการดําเนินงานและติดตามการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 2553 ตามที่

6.1.1 (1) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.

ac.th/filepdf_c.asp?typ

es=pdf&FILE_ID=631

&DOC_ID=3937&Offi=

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษากําหนด 

และไดมีการเก็บรวบรวมรายงานการ

ประเมินตนเองไวในเว็บไซตสํานัก

คอมพิวเตอรในสวนของงานประกัน

คุณภาพ เพื่อตรวจสอบผลการ

ดําเนินการยอนหลัง 

 

Officialdom&doc_type

=16 

  File.pdf 

6.1.1 (2) คําส่ังแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการดําเนินการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศึกษา 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu

.ac.th/filepdf_c.asp?t

ypes=pdf&FILE_ID=2

183&DOC_ID=5534&

Offi=Officialdom&doc

_type=16 

 File.pdf 

6.1.1(3) แผนการดําเนินงานและ

ติดตามการประกันคุณภาพ

การศึกษา 2553 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

 C:\Documents and 

Settings\Administrator

\Local 

Settings\Temporary 

Internet 

Files\Content.IE5\MT

GFF4NF\SAR_QA_53\

KPI53_6.1\เกณฑขอ

ที่_1\1_3_แผนการ

ดําเนินงานและติดตาม

การประกันคุณภาพ

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษา 2553.pdf 

6.1.1 (4) เว็บไซตสํานัก

คอมพิวเตอร ในสวนของ

งานประกันคุณภาพ 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=3893  

2. มีการกําหนดนโยบายและให

ความสําคัญเร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน

และผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอรไดใหความสําคัญ

กับการประกันคุณภาพโดยแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ โดยมี

ผูบริหารหนวยงานท้ังหมดเปน

คณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแลและ

ตรวจสอบงานทางดานประกันคุณภาพ 

และไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

ของฝายตาง เพื่อใชเปนขอมูลอางอิง

ในการศึกษาเพิ่มเติมสําหรับบุคคลากร

ใหม จะไดศึกษาไดอยางรวดเร็วและ

เขาใจระบบการใชงานไดอยางงายขึ้น 

6.1.2 (1)คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.

ac.th/filepdf_c.asp?typ

es=pdf&FILE_ID=631

&DOC_ID=3937&Offi=

Officialdom&doc_type

=16 

 File.pdf 

6.1.2 (2)คําส่ังแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการดําเนินการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศึกษา 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.

ac.th/filepdf_c.asp?typ

es=pdf&FILE_ID=218

3&DOC_ID=5534&Offi

=Officialdom&doc_typ

e=16 

 File.pdf 

6.1.2 (3)รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=631&DOC_ID=3937&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6.1.2 (4)คูมือการติดต้ังอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 

ดูรายละเอียด 

 http://202.44.139.26/Fi

leStore/2553/00900/0

0318//สํานัก

คอมพิวเตอร/

องคประกอบที่%209/ตัว

บงชี้ที่%209_1/2_4_

คูมือการติดต้ังอุปกรณ

กระจายสัญญาณ

เครือขายไรสาย.pdf 

6.1.2 (5)คูมือฝายปฏิบัติการและ

บริการ: การใชงานระบบการ

ประชุมทางไกล 

ดูรายละเอียด 

 http://

202.44.139.26/FileSto

re/2553/00900/00318/

/สํานักคอมพิวเตอร/

องคประกอบที่%209/ตัว

บงชี้ที่%209_1/2_5_

คูมือการใชงานระบบ

ประชุมทางไกล.pdf 

6.1.2 (6)คูมือปฏิบัติการของ

เลขานุการ 

ดูรายละเอียด 

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

ar52/fac/mydoc52/2/2.

1/59-5-1-คูมือ

เลขานุการ.pdf 

http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_4_คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://202.44.139.26/FileStore/2553/00900/00318//สำนักคอมพิวเตอร์/องค์ประกอบที่ 9/ตัวบ่งชี้ที่ 9_1/2_5_คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล.pdf�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-1-คู่มือเลขานุการ.pdf�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-1-คู่มือเลขานุการ.pdf�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-1-คู่มือเลขานุการ.pdf�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/59-5-1-คู่มือเลขานุการ.pdf�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 File.pdf 

6.1.2 (7)คูมือฝายระบบ

สารสนเทศ 

ดูรายละเอียด 

 เอกสารมีจํานวนมาก

สามารถดูไดจากตู

เอกสารฝายระบบ

สารสนเทศ 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม     

อัตลักษณของหนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการกําหนดอัต

ลักษณของหนวยงานขึ้นโดยเลือกการ

ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรและ

อุปกรณบนระบบเครือขายบัวศรี ซึ่ง

การใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรและ

อุปกรณเครือขายบัวศรีนั้นเปนสวน

หนึ่งของภารกิจหลักของสํานัก

คอมพิวเตอร และไดมีการกําหนด

เกณฑและแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับใน

แตละตัวบงชี้ เพื่อวัดระดับคุณภาพ

ตามเปาหมายของตัวบงขี้นั้นๆ 

6.1.3 (1)ตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณ:  

การใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร

และอุปกรณไอซีทีบนระบบ

เครือขายบัวศรี 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

 

4. 4. มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่

ครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 

และประเมินคุณภาพ 2) การ

จัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน

และมหาวิทยาลัยตาม

กําหนดเวลา และรายงานขอมูล

ครบถวนตามท่ีกําหนดในระบบ 

CHE QA online ระบบ

สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดแผนการ

ดําเนินงานและติดตามประกันคุณภาพ

การศึกษา 2553 และไดมีการประชุม

เพื่อติดตามและดําเนินงาน และ

ประเมินคุณภาพ ตลอดจนไดมีการ

จัดทํารายงานประจําป เสนอตอ

ผูบริหาร และไดมีการกรอกขอมูลผล

การดําเนินการทางดานประกัน

คุณภาพตามที่กําหนดในระบบ CHE 

QA online ไดอยางครบถวน 

6.1.4 (1)แผนการดําเนินงานและ

ติดตามการประกันคุณภาพ

การศึกษา 2553 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

6.1.4 (2)รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ    

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

6.1.4 (3)รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สารสนเทศการประกันคุณภาพ

เพื่อการบริหาร(QIS)  3) การนํา

ผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของหนวยงานผลการ

ดําเนินงาน 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

6.1.4 (4)รายงานประจําป 2553  

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.

ac.th/script_edoc_type

_general111.asp?type

s=19&sub_type=7&de

pt_id=5900      

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

ทํางาน และสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการมอบหมาย

ผูรับผิดชอบในแตละตัวบงขี้ และไดให

ผูรับผิดชอบดําเนินงานในสวนท่ี

รับผิดชอบ หรือรวมรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการ

ตามตัวบงชี้ 

6.1.5 (1) ตารางองคประกอบและ

ตัวบงชี้หนวยงานสนับสนุน

วิชาการ 

ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.

th/uploads/emt11_255

306_10742.pdf 

 File.pdf 

6. มีสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทุกองคประกอบ

คุณภาพ 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําเว็บไซตที่

เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยูภายในเว็บไซตสํานัก

คอมพิวเตอร โดยทําการเก็บขอมูล

ยอนหลังไมนอยกวา 3 ป เพื่อให

สามารถวิเคราะหและตรวจสอบถึงผล

การดําเนินงานและพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นได 

6.1.6 (1) มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพผาน

เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร ใน

สวนของงานประกันคุณภาพ 

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=3893 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจ

ของหนวยงาน 

ในสวนของการประกันคุณภาพ

การศึกษา หนวยงานไดมีการจัดต้ัง

คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง โดยมีตัวแทนแตละฝาย

เขามามีสวนรวมในการเปน

คณะกรรมการและผูใหขอมูลดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา และไดมี

6.1.7 (1) คําส่ังแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง  

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.

ac.th/filepdf_c.asp?typ

es=pdf&FILE_ID=218

http://edocument.swu.ac.th/script_edoc_type_general111.asp?types=19&sub_type=7&dept_id=5900�
http://edocument.swu.ac.th/script_edoc_type_general111.asp?types=19&sub_type=7&dept_id=5900�
http://edocument.swu.ac.th/script_edoc_type_general111.asp?types=19&sub_type=7&dept_id=5900�
http://edocument.swu.ac.th/script_edoc_type_general111.asp?types=19&sub_type=7&dept_id=5900�
http://edocument.swu.ac.th/script_edoc_type_general111.asp?types=19&sub_type=7&dept_id=5900�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt11_255306_10742.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt11_255306_10742.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt11_255306_10742.pdf�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3893�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

การประชุมช้ีแจงตางๆเก่ียวกับงาน

ทางดานประกันคุณภาพการศึกษาให

ทราบและเขาใจถึงกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคน

ในหนวยงานในที่ประชุมบุคลากร 

3&DOC_ID=5534&Offi

=Officialdom&doc_typ

e=16 

 File.pdf 

 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรู

ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางหนวยงาน 

และมีกิจกรรมรวมกัน 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการสงบุคลากร

เขาไปกรรมการเครือขายคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู

ขอมูลเพื่อใหสามารถดําเนินงานดาน

ประกันคุณภาพของหนวยงานใหดีขึ้น 

6.1.8 (1) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.

ac.th/filepdf_c.asp?ty

pes=pdf&FILE_ID=20

57&DOC_ID=2686&O

ffi=Officialdom&doc_t

ype=16  

  File.pdf 

6.1.8 (2) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการเครือขายของ

มหาวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.

ac.th/filepdf_c.asp?ty

pes=pdf&FILE_ID=12

87&DOC_ID=4627&O

ffi=Officialdom&doc_t

ype=16  

  File.pdf 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร

ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําแนว

ปฏิบัติที่ดีและไดมีการดําเนินการจัดทํา

โครงการ D-Office: Digital Office 

Model Project  เพื่อพัฒนาความ

6.1.9 (1) มีการนําแนวปฏิบัติที่ดี

ในการจัดเก็บขอมูลและการ

นําไปใชอยางเปนระบบ โดยผาน

โครงการ  D-Office 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2183&DOC_ID=5534&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2057&DOC_ID=2686&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2057&DOC_ID=2686&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2057&DOC_ID=2686&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2057&DOC_ID=2686&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2057&DOC_ID=2686&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=2057&DOC_ID=2686&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1287&DOC_ID=4627&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1287&DOC_ID=4627&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1287&DOC_ID=4627&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1287&DOC_ID=4627&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1287&DOC_ID=4627&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=1287&DOC_ID=4627&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ประโยชน เขมแข็งดานไอซีทีของหนวยงาน โดย

รายละเอียดจะมีการใชระบบตางๆท่ี

ทางสํานักคอมพิวเตอรไดพัฒนาขึ้น 

เพื่อใชเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบและสามารถทําการสืบคนขอมูล

ตางๆเพื่อใชเปนหลักฐานในดานการ

ประกันคุณภาพ  

นอกจากนี้ยังไดจัดทําระบบประชา

พิจารณขึ้นเพื่อใหบุคลากรใน

หนวยงานใชในการประชาพิจารณ 

รายงานผลการดําเนินการทางดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  

ดูรายละเอียด 

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

ault.aspx?tabid=6566 

6.1.9 (2) ระบบประชาพิจารณ 

ดูรายละเอียด 

 http://ccapp.swu.ac.th

/regulations/ 

6.1.9(3) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

คร้ังที่ 3/2554 วาระท่ี 4.4 

พิจารณาคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีที่

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ดูรายละเอียด 

 File.pdf 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

9  ขอ 9  ขอ 5  คะแนน  
 

  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6566�
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6566�
http://ccapp.swu.ac.th/regulations/�
http://ccapp.swu.ac.th/regulations/�
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องคประกอบท่ี 7 วิจัยสถาบัน 

หลักการ 

วิจัยสถาบัน(Institutional Research) เปนการวิจัยประเภทหนึ่งที่มุงศึกษาและวิเคราะหอยางมีระบบเก่ียวกับการ

ดําเนินงานสภาพแวดลอมของปญหาท่ีเก่ียวของโดยตรงกับหนวยงานของตนเอง เพ่ือประโยชนในการจัดหาขอมูลหรือขอ

คนพบ สารสนเทศที่ไดไปเปนขอมูลพื้นฐานไปพัฒนาหนวยงาน ทําใหรูวาศักยภาพของหนวยงานอยูอยูตรงไหน มีจุดแข็ง

อะไรที่ควรสงเสริม จุดออนอะไรที่ตองแกไขปรับปรุง ทําใหไดแนวทางในการตัดสินใจ สนับสนุนการวางแผน กําหนด

นโยบาย วิสัยทัศน เปาประสงคตอไปในอนาคต  รวมทั้งเปนวงจรของการพัฒนาหนวยงาน องคกร อยางตอเนื่องไมมีที่

ส้ินสุด การวิจัยสถาบันจึงเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร และขณะเดียวกันก็เปนชองทางในการ

สงเสริมใหบุคลากรผูทํางานวิจัยสถาบันไดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและมีโอกาสความกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง

ควบคูไปดวยกันกับการพัฒนาองคกรดวย 

ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

   1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบัน  (มศว) 

ตัวบงช้ีที่รับการประเมิน  :  7.1  
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ตัวบงช้ีที่ 7.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบัน  (มศว) 

ตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

หนวยงานสายสนับสนุนเปนหนวยงานที่ตองมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพ

หรือสรางแนวทาง หรือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหนวยงานของตนเองและมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการ

บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริม

สนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ

จัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกบุคลากรเพื่อทําวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากร

บุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณที่เก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจอยางเหมาะสม 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมาจากการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัยที่เหมาะสมโดยมี

เปาหมายในการพัฒนากระบวนการในการทํางานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงาน(ไมจําเปนตองวิจัย) ที่มีการศึกษาคนควา ,ส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เปน

ประโยชนตอการทํางานในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถนับรวมถึงการคิดคนวิธีการทํางานใหมที่แสดงถึงการ

พัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงกวาวิธีการทํางานแบบเดิม 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการพัฒนาหนวยงาน ที่สอดคลองกับภารกิจดาน

ตางๆ ของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการในการทํางาน หรือแนวทางท่ีดีในการปฏิบัติงาน

ภายในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคของหนวยงาน 

3. มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําใชประโยชนไดจริงอยางนอย 1 โครงการตอปที่ประเมิน 

4. มีการเผยแพรหรือถายทอดความรู และการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

5. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผล ของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน โดย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของความแตกตางกอนทําและหลังทํา 

6. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรค หรือหนวยงานมีการสราง
งานวิจัยและงานสรางสรรคอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยท่ีมีภารกิจหลักดานการดูแล พัฒนา 

และจัดใหบริการระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร

มหาวิทยาลัย เปนตน ในการดําเนินงานดังกลาวสํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนการดําเนินงานสงเสริมการทางานดาน

งานวิจัยเพื่อคนหาองคความรูใหม สงเสริมการทางานวิจัยสถาบันที่มุงพัฒนางานในภารกิจตางๆ ใหเกิดเปนนวัตกรรมและ

การสรางสรรคงานใหแกงานบริการและการบริหารงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอรจึงไดมีการจัดทา

แผนปฏิบัติการสํานักคอมพวิเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป  

สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ไดสงเสริมและจัดสรรใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนางานตางๆ รวมกัน 

พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานไวอยางเหมาะสม พรอมทั้งจัดกระบวนการสงเสริมการดําเนินงาน การจัด

ประชุมเพื่อรวมกันพัฒนางานตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1.  กลุมงานวิจัย 

   ติดตามและสงเสริมใหงานวิจัยที่ของบประมาณสามารถสรุปและสงผลงานวิจัยฉบับสมบูรณได 1 

โครงการไดแก โครงการ การสํารวจการใชและ ทักษะดานไอซีที ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   จัดทาแผนสงเสริมงานวิจัยประจําปงบประมาณ 2554 

   จัดประชุมพิจารณาโครงการวิจัย และจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย จานวน 1 โครงการ 

 การประชุมคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย คร้ังที่ 1/2554 

 โครงการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน มหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 

 โครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีทีแกผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก 

2. กลุมงานนวัตกรรมสรางสรรค 

   จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการสรางสรรคชิ้นงานตางๆ 

   จัดแผนปฏิบัติราชการสานักคอมพิวเตอร เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมงานดานไอซีทีเพื่อนาไปใชในการ
พัฒนาสานักคอมพิวเตอร และมหาวิทยาลัย 

 งานวิจัยสถาบัน สานักคอมพิวเตอร 
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 รายงานผลการดาเนินงาน ปงบประมาณ 2553 และปงบประมาณ 2554 

   จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน ใหการสงเสริม และรวมแกปญหาการดําเนินงานเพื่อใหงาน

ตางๆ บรรลุตามเปาหมาย ทั้งการประชุมในระดับฝาย ระดับสานักคอมพิวเตอร และการประชุมระดับ

มหาวิทยาลัย 

   มีผลงานสรางสรรคที่สามารถนาไปเผยแพร และติดต้ังใชงานไดจํานวน 1 งาน ไดแก 

o   ระบบติดตามยุทธศาสตร (SWU-SAP) 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1.  มีระบบบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่สงเสริมการพัฒนา

หนวยงาน ที่สอดคลองกับภารกิจ

ดานตางๆ ของหนวยงานเพื่อให

เกิดการพัฒนากระบวนการในการ

ทํางาน หรือแนวทางที่ดีในการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ

มหาวิทยาลัย 

สํานักคอมพิวเตอรมีการพัฒนางาน

สรางสรรคระบบติดตามยุทธศาสตร

(SWU-SAP) ซึ่งเปนระบบที่ใชในการ

ติดตามผลการดําเนินงาน โครงการ

ตาง ๆ ภายใตแผนยุทธศาสตรของ

หนวยงานและของมหาวิทยาลัย และ

สํานักคอมพิวเตอรยังมีการสงเสริมให

บุคลากรจัดทํางานวิจัย 

7.1.1 (1) ระบบติดตาม

ยุทธศาสตร(SWU-SAP) 

ดูรายละเอียด 

  http://sap.swu.ac.th  

 บทสรุปผลงานสรางสรรค 

ระบบติดตามยุทธศาสตร 

(SWU Strategy Action 

Plan) ฉบับปรับปรุง 20

มิถุนายน2554.pdf   

 แผนการติดต้ังระบบ 

SWU-SAP (ปรับปรุง 9 

มีนาคม 2554).pdf

แผนการติดต้ังระบบ 

SWU-SAP (ปรับปรุง 9 

มีนาคม 2554).pdf 

3.แผนปฏิบัติงานสํานัก

คอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554 

7.1.1 (2) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย

สํานักคอมพิวเตอร  

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

http://sap.swu.ac.th/�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

s=pdf&FILE_ID=649&

DOC_ID=3954&Offi=O

fficialdom&doc_type=

16  

7.1.1(3) โครงการวิจัย เร่ือง “การ

สํารวจการใชและ ทักษะดานไอซี

ที ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ”  

2. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน 

ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา

ตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคของหนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดสรร

งบประมาณใหบุคลากรไดทํางานวิจัย

และการจัดทํางานสรางสรรค 

7.1.2(1) โครงการวิจัย เร่ือง “การ

สํารวจการใชและ ทักษะดานไอซี

ที ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ” 

 7.1.2 (2) โครงการระบบติดตาม

ยุทธศาสตร(SWU-SAP)  

3. มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํา

ใชประโยชนไดจริงอยางนอย 1 

โครงการตอปที่ประเมิน 

มีการนําระบบติดตามยุทธศาสตร

(SWU-SAP)ไปใชกับหนวยงานนํารอง 

1. สํานักคอมพิวเตอร 

2. สํานักหอสมุดกลาง 

3. ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา 

4. คณะศิลปกรรมศาสตร 

5. คณะทันตแพทยศาสตร 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 

7. คณะสหเวชศาสตร 

8. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

9. ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน 

โดยเร่ิมใหหนวยงานไดมีการใชงาน

ระบบเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2554 

7.1.3 (1) 419แผนการติดต้ังระบบ 

SWU-SAP (ปรับปรุง 9 มีนาคม 

2554).pdf 

7.1.3(2) V2_D8_DOffice_2011

_MemoTrain(SWU_SAP).pdf 

7.1.3(3) สรุปรายงานการอบรม 

SWU-SAP (คร้ังที่ 1 7-10

กุมภาพันธ2554).pdf 

4. มีการเผยแพรหรือถายทอดความรู 

และการนําไปใชประโยชนทั้ง
สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดอบรมการ

ใชงานระบบติดตามยุทธศาสตร(SWU-

7.1.4 (1) ระบบติดตาม

ยุทธศาสตร(SWU-SAP) 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=649&DOC_ID=3954&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ภายในและภายนอกหนวยงาน SAP) ใหกับหนวยงานนํารอง 

1. สํานักคอมพิวเตอร 

2. สํานักหอสมุดกลาง 

3. ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา 

4. คณะศิลปกรรมศาสตร 

5. คณะทันตแพทยศาสตร 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 

7. คณะสหเวชศาสตร 

8. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

9. ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน 

ดูรายละเอียด 

  http://sap.swu.ac.th 

7.1.4(2) มีการจัดอบรมระบบ

ติดตามยุทธศาสตร(SWU-SAP) 

ในโครงการสมรรถนะดานไอซีที 

คร้ังที่ 8 

ดูรายละเอียด 

 http://training.cc.swu.a

c.th/Default.aspx?tabi

d=6644   

7.1.4 (3) จดหมายขาวสํานัก

คอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด 

 http://publications.swu.

ac.th/archive.php?coll

ection_id=248  

5. มีการติดตามและตรวจสอบ
ประเมินผล ของการนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของความแตกตางกอนทําและหลัง
ทํา 

ผูบริหารไมสามารถติดตามผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตรได
เน่ืองจากเปนการทํางานดวยระบบ
manual  ปจจุบันระบบติดตาม
ยุทธศาสตร(SWU-SAP) ชวยให
ผูบริหารสามารถติดตามงานได
ตลอดเวลา 

7.1.5(1) ระบบติดตาม
ยุทธศาสตร(SWU-SAP) 
ดูรายละเอียด 

  http://sap.swu.ac.th 
 

6. มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อ
ตอยอดงานวิจัยและงาน
สรางสรรค หรือหนวยงานมีการ
สรางงานวิจัยและงานสรางสรรค
อยางตอเนื่อง 

 สํานักคอมพิวเตอรไดมีการนํางาน
สรางสรรคและงานวิจัย มาดําเนินการ
ตอยอด เพื่อใหเกิดประโยชนอยาง
ตอเนื่อง 

7.1.6 (1) รายงานผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ประจําป
งบประมาณ 2553 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  ขอ 6  ขอ 6 คะแนน  
  

http://sap.swu.ac.th/�
http://training.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6644�
http://training.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6644�
http://training.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6644�
http://publications.swu.ac.th/archive.php?collection_id=248�
http://publications.swu.ac.th/archive.php?collection_id=248�
http://publications.swu.ac.th/archive.php?collection_id=248�
http://sap.swu.ac.th/�
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องคประกอบท่ี 8 อัตลักษณของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถือเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปนองคกรช้ันนําแหงการเรียนรูและวิจัย

บนฐานการศึกษา และคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล รวมทั้งเปนแหลงหลอหลอมผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพ

ตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ และอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือวา “การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม” และมีปณิธานที่จะกอใหเกิด “ประชาคมวิชาการแหงผูมี

ความรูประดุจนักปราชญ และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา” จากปรัชญาและปณิธาน

ดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงมุงพัฒนาใหเกิดคุณลักษณะที่ดีทั้งในบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ผานการกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะของคน มศว ภายใตสมรรถนะหลัก Simplicity, Work Hard and Unity โดยมีพันธกิจหลัก5 ประการ 

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมท้ังดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

จากอัตลักษณและจุดยืนของมหาวิทยาลัยที่กําหนดอยางชัดเจน ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร 15 ป  (พ.ศ. 2553 

– 2567) ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้เพ่ือ

เปนกรอบในการดําเนินงานใหสอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยมุงเนนที่ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิตหรือผลลัพธในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานเทียบเทา 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

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

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

2. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

3. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

4. ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหนวยงาน 

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

ตัวบงช้ี  จํานวน  2 ตัวบงช้ี คือ 

8.1 กระบวนการใหบริการวิชาการแกชุมชนโดยเนนความย่ังยืน 

8.2 การบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

ตัวบงช้ีที่รับการประเมิน  :  8.1 – 8.2 
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35ตัวบงช้ีที่ 8.1 : การใหบริการวิชาการแกชุมชนโดยเนนความย่ังยืน 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะที่ชุมชนเปนฐาน คือ เกิดจากความตองการของชุมชน ความ

พรอมของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ภายใตการระดมทรัพยากรจากภาคสวนที่เก่ียวของ ใน

การสรางใหชุมชนเกิดความรับผิดชอบ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดผลลัพธที่ตอบสนองความตองการของชุมชน/สังคม เกิด

คุณประโยชนที่เปนรูปธรรมและเปนไปอยางตอเนื่อง (ย่ังยืน) มหาวิทยาลัยมุงใหเกิดการบริการทางวิชาการที่เปนประโยชน

อยางแทจริงแกชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการขยายผลอยางเปนรูปธรรม ในแตละพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยใหบริการ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการลงพ้ืนที่เพื่อสรางความสัมพันธความเขาใจและความเชื่อม่ันในมหาวิทยาลัยในฐานะเปนสถาบัน

ชั้นนํา/ใหองคความรูแกสังคม 

2. มีความรวมมือจากภาคสวนที่เก่ียวของ เชน มหาวิทยาลัย ชุมชน หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 

3. มีกิจกรรมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากการรวมดําเนินงานวิชาการแกชุมชนโดยมีปญหาความตองการของ

ชุมชนเปนตัวต้ัง และมหาวิทยาลัยรวมมือกับชุมชนในการแกปญหานั้น 

4.  รวบรวม/วิเคราะหผลการดําเนินงานของชุมชน และขยายองคความรูตอยอดการพัฒนาโดยมี

ความกาวหนาเกิดขึ้นในกิจกรรม/เครือขาย 

5. เกิดผลประโยชนตอชุมชน/องคกร /บุคคล ในหลากหลายมิติ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการลงพ้ืนที่เพื่อสราง

ความสัมพันธความเขาใจและ

ความเช่ือม่ันในมหาวิทยาลัยใน

โครงการศูนยการศึกษาไซเบอรหรือ 

Cyber Education Center ไดจัด

โครงการมากมายใหบริการแกชุมชน

8.1.1 (1) ผลดําเนินงานโครงการ

เผยแพรความรูดาน ICTสัญจร 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ฐานะเปน 

สถาบันชั้นนํา/ใหองคความรูแก

สังคม 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที (ICT 

Competency) สามารถนําไป

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต พัฒนา

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน

การเปล่ียนแปลงของสังคม  ซึ่งมี

โครงการที่ลงพื้นที่ใหบริการแกชุมชน 

ดังนี้ 

1. โครงการเผยแพรความรูดาน ICT 

สัญจร 

2.โครงการเสริมสรางสมรรถนะดาน

ไอซีที  กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรู

ทักษะไอซีที เร่ือง “การทําตลาด

ออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก 

ดูรายละเอียด  

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=73&D

OC_ID=787&count=10

0&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

8.1.2(1) โครงการเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีที กิจกรรมที่ 1 : 

เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที เร่ือง 

“การทําตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=5&DO

C_ID=937&count=110

&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

8.1.2(2)  รายงานผลการดําเนิน

โครงการ การทําตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

8.1.2(3) ไฟลวิดีโอยอนหลัง 

โครงการ การทําตลาดออนไลน

เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

ดูรายละเอียด 

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

Default.aspx?tabid=31

95&EntryId=7  

2. . มีความรวมมือจากภาคสวนที่

เก่ียวของ เชน มหาวิทยาลัย ชุมชน 

1. โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา (KIDs-D@SWU) 

8.1.2 (1) รายงานผลการ

ดําเนินงาน โครงการระบบ

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=100&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=100&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=100&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=100&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=100&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=100&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3195&EntryId=7�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3195&EntryId=7�
http://cec.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3195&EntryId=7�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน กิจกรรมที่ 1.2 โครงการอบรมเร่ือง 

"HyLib DSpace : Training the 

Trainers" 

2. โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา (KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธและให

ความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

3. โครงการเสริมสรางสมรรถนะดาน

ไอซีทีเพื่อประชาชน 

4.โครงการเสริมสรางสมรรถนะดาน

ไอซีทีเพื่อประชาชน 

กิจกรรมที่ 4 เสริมทักษะการโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

5. โครงการเผยแพรความรูดาน ICT 

สัญจร 

6. โครงการการจัดการศึกษาแบบ 

Cyber Education ที่ดี (Best 

Practice) 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการจัด

การศึกษาแบบไซเบอร 

7. โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา (KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ และ

ใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แก

ชุมชน 

8. โครงการเสริมสรางสมรรถนะดาน

ไอซีที  กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรู

ทักษะไอซีที เร่ือง “การทําตลาด

ออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก 

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 1 : 

โครงการอบรมเร่ือง โครงการ

อบรมเร่ือง HyLib DSpace: 

Training the Trainers 

ดูรายละเอียด       

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=71&D

OC_ID=785&count=12

0&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

8.1.2 (2)  รายงานผลการ

ดําเนินงาน โครงการระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : 

การประชาสัมพันธและใหความรู

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน) 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=21&D

OC_ID=741&count=20

1&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

8.1.2 (3) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีทีเพื่อประชาชน 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูยุค 

Cyber ดวยสมรรถนะการสอน

แบบ e-Learning กิจกรรมที่ 2 : 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=120&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=120&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=120&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=120&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=120&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=71&DOC_ID=785&count=120&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=201&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=201&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=201&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=201&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=201&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=21&DOC_ID=741&count=201&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

การจัดการความรูในองคกรดวย

ระบบ KIDs-D กิจกรรมที่ 3 : 

พัฒนาสมรรถนะดานภาษาดวย

ไอซีที     

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=78&D

OC_ID=792&count=16

4&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

 8.1.2 (4) รายงานผลการ

ดําเนินงาน โครงเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีทีเพื่อประชาชน 

กิจกรรมที่ 4 : เสริมทักษะการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ดูรายละเอียด    

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=45&D

OC_ID=759&count=97

&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

 8.1.2 (5) ผลดําเนินงานโครงการ

เผยแพรความรูดาน ICT สัญจร  

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=73&D

OC_ID=787&count=10

2&path=general&GDO

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=792&count=164&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=792&count=164&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=792&count=164&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=792&count=164&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=792&count=164&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=78&DOC_ID=792&count=164&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=97&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=97&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=97&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=97&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=97&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=45&DOC_ID=759&count=97&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�


  
 

162  
 

W
e w

ill strive  tow
ard

s In
n

ovation
s an

d
 E

xcellen
ce in

 IT
 S

ervices 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

C_ASSIGN=5900  

8.1.2 (6) รายงานการศึกษาดุงาน 

ICT Master Plan and 

Implementation 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=18&D

OC_ID=948&count=39

7&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

8.1.2 (7) รายงานผลการ

ดําเนินงาน โครงการระบบ

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : 

การประชาสัมพันธและใหความรู

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน ) 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=7&DO

C_ID=939&count=324

&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

8.1.2 (8) รายงานผลการ

ดําเนินงานฉบับยอ สําหรับ

ขอบคุณหนวยงาน/บริษัทผูใหการ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=397&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=397&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=397&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=397&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=397&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=18&DOC_ID=948&count=397&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=324&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=324&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=324&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=324&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=324&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=7&DOC_ID=939&count=324&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

s=pdf&FILE_ID=23&D

OC_ID=939&count=32

8&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

8.1.2 (8) โครงการเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีที กิจกรรมที่ 1 : 

เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที เร่ือง 

“การทาตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=5&DO

C_ID=937&count=110

&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

8.1.2 (9)  รายงานผลการ

ดําเนินโครงการ การทําตลาด

ออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก 

 http://edocument.swu.a

c.th/showdetail_gener

al.asp?doc_id=1015 

3. มีกิจกรรมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจาก

การรวมดําเนินงานวิชาการแกชุมชน

โดยมีปญหาความ 

ตองการของชุมชนเปนตัวต้ัง และ

มหาวิทยาลัยรวมมือกับชุมชนในการ

แกปญหานัน้ 

โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานไอซีที  

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที 

เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

โครงการไดจัดทําแผนดําเนินงานตาม

วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 

8.1. (1) โครงการเสริมสราง

สมรรถนะดานไอซีที กิจกรรมที่ 1 : 

เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที เร่ือง 

“การทาตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=23&DOC_ID=939&count=328&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 - ประชุมเตรียมการดําเนินโครงการ 

คร้ังที่ 1 

 - การสํารวจความตองการของชุมชน  

  - การเขียนโครงการและเสนอขอ

อนุมัติ   

 - การเขียนโครงรางการวิจัยและขอ

อนุมัติ  

 - การประชุมเตรียมการโครงการคร้ังท่ี 2   

 - การประชุมเตรียมการโครงการ คร้ังท่ี 3  

2. ขั้นดําเนินงาน (Do) 

 - การศึกษาและวิเคราะหความเปนไปได  

 - การประชาสัมพันธ  

 - การรับสมัคร   

 - การประชุมดําเนินงาน คร้ังที่ 2   

 - การฝกอบรม  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

 - การติดตามและประเมินผล  

 - การประชุมตรวจสอบงาน   

 - การเขียนรูปเลมรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

4. ขั้นปรับปรุง (Action) 

 - การประชุมสรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
 - การจัดทํารูปเลมการวิจัย 
โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานไอซีที  
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที 
เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพื่อ
ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 
มีผูเขารวมโครงการ ดังนี้ 
1. ผูที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในชุมชน 
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับ

s=pdf&FILE_ID=5&DO

C_ID=937&count=110

&path=general&GDO

C_ASSIGN=5900  

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=5&DOC_ID=937&count=110&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�


  
 

 
165 

 

สํา
นัก
คอ
มพ

ิวเ
ตอ
รเ
ปน

หน
วย
งา
นส
นับ

สน
ุนที่

สร
รค
สร
าง
งา
นบ

ริก
าร
ไอ
ทีช
ั้นเ
ลิศ
ให
กับ

 ม
ศว

 แ
ละ
สัง
คม

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สํานักพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก  
2. เจาของความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

หรือเปนผูถายทอดความรูในระดับ

ชุมชน และ/หรือประชาชนที่มีความ

ตองการเขารวมโครงการ (พิจารณา

คุณสมบัติโดยคณะกรรมการ

ดําเนินงาน) 

4. รวบรวม/วิเคราะหผลการดําเนินงาน

ของชุมชน และขยายองคความรูตอ

ยอดการพัฒนาโดยมี 

ความกาวหนาเกิดขึ้นในกิจกรรม/

เครือขาย 

 8.1.4(1) หนังสือรุนผูเขาอบรม

โครงการการทําตลาดออนไลน 

8.1.4 (2) รายชื่อ Facebook Fan 

Page "การทําตลาดออนไลนเพื่อ

ผลิตภัณฑชุมชนนครนายก" 

5. . เกิดผลประโยชนตอชุมชน/องคกร /

บุคคล ในหลากหลายมิติ มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

1. โครงการเผยแพรความรูดาน ICT 

สัญจร 

2. โครงการเสริมสรางสมรรถนะดาน

ไอซีที  กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรู

ทักษะไอซีที เร่ือง “การทําตลาด

ออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก 

8.1.5 (1) ผลดําเนินงานโครงการ
เผยแพรความรูดาน ICT สัญจร  
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=73&D
OC_ID=787&count=10
2&path=general&GDO
C_ASSIGN=5900  

8.1.5(2) รายงานผลการดําเนิน
โครงการ การทําตลาดออนไลน
เพื่อผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/showdetail_gener
al.asp?doc_id=1015 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  
  

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=73&DOC_ID=787&count=102&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
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ตัวบงช้ีที่ 8.2 : การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไอซีทีบนระบบเครือขายบัวศร ี

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

การขับเคล่ือนการดําเนินงานและการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัยอยาง

แทจริงนั้น ความพรอมดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายนับเปนปจจัยสําคัญย่ิงตอการดําเนินภารกิจของหนวยงานและ

มหาวิทยาลัยที่ไดนําไอซีทีไปเปนเครื่องมือพื้นฐานในการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงตามแผนงานสํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปน

หนวยงานใหบริการดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยจึงไดสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการ

บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายขึ้น โดยออกใหบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร ที่ติดต้ังอยูในมหาวิทยาลัยทั้งที่

ประสานมิตร และ องครักษ ใหมีสภาพพรอมใชงานและใหคําแนะนําการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ถูกตองแกหนวยงาน และ

สามารถที่จะเขาถึงระบบขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และขอมูลการเรียนรูภายนอกได 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานการใหบริการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอรที่สํานักคอมพิวเตอรดูแล จะตองสามารถเชื่อมตอเครือขายไดอยางนอยรอยละ 95 

3. มีการดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. มีการนําขอมูลการบํารุงรักษาเชิงปองกัน มาใชเพ่ือทําการวิเคราะห เพื่อพัฒนารูปแบบในปถัดไป 

5. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการในการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร 
6. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตัวบงช้ี : 

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการจัดทําแผนการ 

ดําเนินงานการใหบริการดูแล 

เคร่ืองคอมพิวเตอรและ 

อุปกรณ 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

สํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน 

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2553 

2. มีการเผยแพรขอมูลทางจดหมาย 

ขาวสํานักคอมพิวเตอร 

3. กําหนดผูรับผิดชอบในการ 

ใหบริการและประสานงานแตละ 

หนวยงาน 

8.2.1(1)แผนปฏิบัติราชการสํานัก

คอมพิวเตอร 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=657&

DOC_ID=641&count=

333&path=general&G

DOC_ASSIGN=5900  

8.2.1(2)จดหมายขาวสํานัก

คอมพิวเตอร ปที่ 14 

ฉบับที่ 3 (เมษายน 2553) 

ดูรายละเอียด 

 http://kidsd.swu.ac.th/d

space/bitstream/12345

6789/1367/3/v14n03.p

df  

8.2.1(3)รายช่ือผูดูแลหนวยงาน

ตางๆ สําหรับงาน 

บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ประสานมิตร 

ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.

th/uploads/emt335_25

5301_8004.pdf  

 

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=657&DOC_ID=641&count=333&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=657&DOC_ID=641&count=333&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=657&DOC_ID=641&count=333&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=657&DOC_ID=641&count=333&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=657&DOC_ID=641&count=333&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=657&DOC_ID=641&count=333&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://kidsd.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1367/3/v14n03.pdf�
http://kidsd.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1367/3/v14n03.pdf�
http://kidsd.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1367/3/v14n03.pdf�
http://kidsd.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1367/3/v14n03.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt335_255301_8004.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt335_255301_8004.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt335_255301_8004.pdf�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

8.2.1(4)รายช่ือผูดูแลหนวยงาน

ตางๆ สําหรับงาน 

บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 

องครักษ 

ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.ac.

th/uploads/emt335_25

5303_13160.pdf  

2 เคร่ืองคอมพิวเตอรที่สํานัก 

คอมพิวเตอรดูแล จะตอง 

สามารถเช่ือมตอเครือขายได 

อยางนอยรอยละ 95 

มีการสํารวจเคร่ืองคอมพิวเตอรและ 

จัดเก็บขอมูลลงระบบและสามารถ 

นําเสนอรายงานผานทางระบบได 

หมายเหตุ  

ผลการสํารวจเคร่ืองคอมพิวเตอร

จํานวน 3806 เคร่ือง  

เช่ือมตอเคร่ืองขาย 3407 เคร่ือง 

ไมเช่ือมตอเคร่ือขาย 399 เคร่ือง 

คิดเปนรอยละ  89.51 

8.2.2(1)รายงานสรุปการเช่ือมตอ 

Network  ประจําป 2553 

ดูรายละเอียด 

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

ccs/rpt_net.asp  

3 มีการดําเนินการบํารุงรักษา 
เชิงปองกัน (Preventive 
Maintenance) อยางนอยปละ 
1 คร้ัง 

มีการดําเนินการโครงการตรวจเช็ค 
เคร่ืองคอมพิวเตอร ประจําป 2553 
มีการดําเนินการโครงการตรวจเช็ค
เคร่ืองคอมพิวเตอร ประจําป 2554 

8.2.3(1)โครงการตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร 
ประจําป 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://osd.cc.swu.ac.t
h/Portals/48/Documen
t/document%20for%2
0devision/SAR53/
อนุมัติ_โครงการ
ตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร%20
ประจําป%2053.pdf 

8.2.3(2)โครงการตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร 
ประจําป 2554 
 

http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt335_255303_13160.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt335_255303_13160.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt335_255303_13160.pdf�
http://ccapp.swu.ac.th/ccs/rpt_net.asp�
http://ccapp.swu.ac.th/ccs/rpt_net.asp�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/อนุมัติ_โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/อนุมัติ_โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/อนุมัติ_โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/อนุมัติ_โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/อนุมัติ_โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/อนุมัติ_โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/อนุมัติ_โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/อนุมัติ_โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 53.pdf�


  
 

 
169 

 

สํา
นัก
คอ
มพ

ิวเ
ตอ
รเ
ปน

หน
วย
งา
นส
นับ

สน
ุนที่

สร
รค
สร
าง
งา
นบ

ริก
าร
ไอ
ทีช
ั้นเ
ลิศ
ให
กับ

 ม
ศว

 แ
ละ
สัง
คม

 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดูรายละเอียด 
 http://osd.cc.swu.ac.t

h/Portals/48/Documen
t/document%20for%2
0devision/SAR53/PM2
554_Project.pdf 

8.2.3(3)แบบฟอรมโครงการ
ตรวจเช็คเครื่อง 
คอมพิวเตอร ประจําป 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://osd.cc.swu.ac.t
h/Portals/48/Documen
t/document%20for%2
0devision/SAR53/8.2.
3(2)pmform53.pdf 

8.2.3(4)แบบฟอรมโครงการ
ตรวจเช็คเครื่อง 
คอมพิวเตอร ประจําป 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://osd.cc.swu.ac.t
h/Portals/48/Documen
t/document%20for%2
0devision/SAR53/pmf
orm54_new.pdf 

4 มีการนําขอมูลการบํารุงรักษา 
เชิงปองกัน มาใชเพื่อทําการ 
วิเคราะห เพื่อพัฒนาในป 
ถัดไป 

มีรายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ประจําป 2553 ในการประชุม 
คณะกรรมการฝายปฏิบัติการและ
บริการ 

8.2.4(1)รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝาย 
ปฏิบัติการและบริการ 
คร้ังที่ 3/2553 17 พฤศจิกายน 
2553 
ดูรายละเอียด 

 http://emeeting.swu.a
c.th/conclusion_file/e
mt335_255303_minut
e.pdf 

 

http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/PM2554_Project.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/PM2554_Project.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/PM2554_Project.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/PM2554_Project.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/PM2554_Project.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.3(2)pmform53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.3(2)pmform53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.3(2)pmform53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.3(2)pmform53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.3(2)pmform53.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/pmform54_new.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/pmform54_new.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/pmform54_new.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/pmform54_new.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/pmform54_new.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt335_255303_minute.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt335_255303_minute.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt335_255303_minute.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt335_255303_minute.pdf�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5 มีการประเมินคุณภาพการ 

ใหบริการในการดูแลเคร่ือง 

คอมพิวเตอร 

มีการประเมินผลคุณภาพการ 

ใหบริการในการดําเนินการโครงการ 

8.2.5(1)รายงานผลการ

ดําเนินงาน โครงการตรวจเช็ค 
เคร่ืองคอมพิวเตอร ประจําป 

2553 

ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a

c.th/filepdf_c.asp?type

s=pdf&FILE_ID=702&

DOC_ID=892&count=

115&path=general&G

DOC_ASSIGN=5900  

8.2.5(2)แบบประเมินความพึง

พอใจ ซอมบํารุงเคร่ือง

คอมพิวเตอรและอุปกรณ 

ประจําป 2553 
ดูรายละเอียด 

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

Portals/48/Document/d

ocument%20for%20de

vision/SAR53/8.2.5(2)

แบบประเมินความพึง

พอใจ.pdf 

6 มีการติดตามและนําผลการ 
ประเมินมาปรับปรุงคุณภาพ 
ของการใหบริการ 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนิน 
โครงการและมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการตรวจเช็คเคร่ือง
คอมพิวเตอรประจําป 2553 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฝายปฏิบัติการ
และบริการ 

8.2.6(1)คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร 
ประจําป 2553 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.ac.t
h/filepdf_c.asp?types=p
df&FILE_ID=678&DOC_I
D=3974&Offi=Officialdo
m&doc_type=16  

8.2.6(2)คําส่ังแตงต้ัง

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=702&DOC_ID=892&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=702&DOC_ID=892&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=702&DOC_ID=892&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=702&DOC_ID=892&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=702&DOC_ID=892&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=702&DOC_ID=892&count=115&path=general&GDOC_ASSIGN=5900�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.5(2)แบบประเมินความพึงพอใจ.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.5(2)แบบประเมินความพึงพอใจ.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.5(2)แบบประเมินความพึงพอใจ.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.5(2)แบบประเมินความพึงพอใจ.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.5(2)แบบประเมินความพึงพอใจ.pdf�
http://osd.cc.swu.ac.th/Portals/48/Document/document for devision/SAR53/8.2.5(2)แบบประเมินความพึงพอใจ.pdf�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=678&DOC_ID=3974&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=678&DOC_ID=3974&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=678&DOC_ID=3974&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=678&DOC_ID=3974&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=678&DOC_ID=3974&Offi=Officialdom&doc_type=16�
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร 
ประจําป 2554 
ดูรายละเอียด 

 http://edocument.swu.a
c.th/filepdf_c.asp?type
s=pdf&FILE_ID=385&
DOC_ID=7704&count
=37&Offi=Officialdom
&doc_type=16  

8.2.6(3)รายงานการประชุม

คณะกรรมการฝายปฏิบัติการและ

บริการคร้ังที่ 3/2553 17 

พฤศจิกายน 2553  

ดูรายละเอียด 
 http://emeeting.swu.ac.

th/conclusion_file/emt3

35_255303_minute.pdf 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  ขอ 5  ขอ 5  คะแนน  

  

http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=385&DOC_ID=7704&count=37&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=385&DOC_ID=7704&count=37&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=385&DOC_ID=7704&count=37&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=385&DOC_ID=7704&count=37&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=385&DOC_ID=7704&count=37&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://edocument.swu.ac.th/filepdf_c.asp?types=pdf&FILE_ID=385&DOC_ID=7704&count=37&Offi=Officialdom&doc_type=16�
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt335_255303_minute.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt335_255303_minute.pdf�
http://emeeting.swu.ac.th/conclusion_file/emt335_255303_minute.pdf�
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สวนท่ี 3 : สวนสรุป 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2553 จัดทําตาม “คูมือประกันคุณภาพ

การศึกษา “ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2553” ซึ่งประกอบดวย 8 องคประกอบ 27 ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  1 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  9 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  3 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ  8 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ  1 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  2 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน  1 ตัวบงชี้ 

 องคประกอบที่ 8 อัตลักษณของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 2 ตัวบงชี้ 

สํานักคอมพิวเตอร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง 8 องคประกอบ โดยประเมินตัวบงชี้ 18 ตัวบงชี้ ไมประเมิน 

7 ตัวบงชี้ ไมประเมินแตรายงานเปนขอมูล 2 ตัวบงชี้ รวม 27 ตัวบงชี้ 

เกณฑการประเมิน 

- อิงมาตรฐาน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

หมายเลขขอมูลอางอิง 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เว็บไซต 455http://qa.swu.ac.th 
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ตาราง 6  ผลการประเมินตนเอง สํานักคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2553 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง 

จํานวนขอ
เกณฑ 

มาตรฐาน 
คะแนน 

ผลการ
ดําเนินการ 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนนิการ 

   5  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 5 8 5  

2 ภารกิจหลัก    5  

2.1 มีระบบและกลไกลในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ 

6 5 6 5  

2.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 81 4 85.48 5 สูงกวาเปาหมาย 

2.3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ไมประเมินในปนี้    

2.4 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ไมประเมินในปนี้    

2.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

ไมประเมินในปนี้    

2.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ไมประเมินในปนี้    

2.7 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 4 4 6 5  

2.8 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

5 5 5 5  

2.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ไมประเมินในปนี้ 
แตรายงานผล 

   

3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    5  

3.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 5 5  

3.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม ไมประเมินในปนี้    
3.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ไมประเมินในปนี้    

4 การบริหารและการจัดการ    5  

4.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานและผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน 

7 5 7 5  
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง 

จํานวนขอ
เกณฑ 

มาตรฐาน 
คะแนน 

ผลการ
ดําเนินการ 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เปาหมาย 

4.2 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู 5 5 5 5  

4.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 5 7 5  

4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 5 5 5  

4.5 ระบบบริหารความเส่ียง 6 5 6 5  

4.6 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

8 5 8 5  

4.7 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

7 5 7 5  

4.8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5ส 8 5 8 5  

5 การเงินและงบประมาณ    5  

5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 5 7 5  

6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    5  

6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 5 9 5  

6.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด 

ไมประเมินในปนี้    

7 วิจัยสถาบัน    5  

7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาสถาบัน 

6 5 6 5  

8 อัตลักษณของหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย 

   5  

8.1 กระบวนการใหบริการวิชาการแกชุมชนโดย
เนนความย่ังยืน 

ไมประเมินในปนี้ 
แตรายงานผล 

   

8.2 การบริการเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ไอซีทีในระบบเครือขายบัวศรี 

6 5 6 5  
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ตาราง 7  รายงานสรุปจุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง และจุดออน/สาเหตุ/แนวการแกไข 

มาตรฐานของ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ 

จุดแข็ง 

  มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  

วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ

เปนลายลักษณอักษร 

  มีการดําเนินการตามแผนดําเนินการ

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

  มีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับของ

นโยบายดานไอซีทีต้ังแตระดับ

มหาวิทยาลัย จนถึงระดับหนวยงาน 

 

จุดออน 

ไมมี 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอแผนงาน/

โครงการดานไอซีที และกําหนดเปน

ยุทธศาสตร ทําใหการดําเนินงานดาน

ไอซีทีมีความกาวหนา 

 จัดต้ังคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  

 จัดประชุมติดตามเพ่ือการปรับเปล่ียน

แผนงานใหสอดคลองกับภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย 

 สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

กําหนดแผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

แนวทางแกไข 

ไมมี 
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มาตรฐานของ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก 

จุดแข็ง 

 บุคลากรมีความรูความสามารถ และมี

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา

ระบบ ICT อยางตอเนื่อง 

 มีการสงเสริมการนํา ICT มาใชเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานของ

ผูปฏิบัติงานและการใหบริการ 

 มีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นทําใหสามารถ

ดําเนินภารกิจไดอยางเปนระบบมากขึ้น 

 มีโครงการที่สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี และ

ภารกิจบางประการของมหาวิทยาลัย 

ทําใหตองปรับเปล่ียนแผนการ

ดําเนินงานระหวางป 

 ควรจัดทําสถิติการใหบริการตางๆ 

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและ

การบริหารงาน 

 บุคลากรหนึ่งคนมีภาระงานเปน

จํานวนมาก ซึ่งบางคร้ังเปนภาระงาน

นอกเหนือภาระงานตามตําแหนง 

 การประชาสัมพันธบริการไมทั่วถึง ทําให

บุคลากรและนิสิตไมเขาใจบริการ ICT  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จัดทําการสํารวจและประเมินความ

ตองการของผูใชบริการ 

 จัดภาระงานของบุคลากรใหมีหนาที่

รับผิดชอบโดยตรงใหเพียงพอและ

สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพใหมาก

ย่ิงขึ้น 

 ขยายเครือขายกับหนวยงานภายนอกใน

การใหบริการวิชาการแกชุมชน 

 จัดประชาสัมพันธเผยแพรระบบ ICT ที่

ใหบริการไปยังบุคลากรและนิสิตของ

มหาวิทยาลัยอยางทั่วถึงและทันเวลา 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จัดประชุม / ชี้แจงทิศทางการพัฒนา 

ICT ของหนวยงานเพ่ือใหรับทราบ

ความเคล่ือนไหวของระบบงาน ICT 

โดยทั่วกัน 

 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ

ใหบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

 ควรมีการจัดสรรอัตราทดแทนที่ขาด

ออกไปเพิ่มมากขึ้น 
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มาตรฐานของ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 3  
การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

 มีการจัดทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและ

วัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป 

 บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 

จุดออน 

ไมมี 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรไดมี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการรวมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

แนวทางแกไข 

ไมมี 

องคประกอบที่ 4  
การบริหารและการ

จัดการ 

จุดแข็ง 

 มีคณะกรรมการตาง ๆ  กํากับดูแล

กิจการทําใหการดําเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพ 

 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

คณะกรรมการชุดตาง ๆ  ในการบริหาร

จัดการ 

 บุคลากรมีศักยภาพและไดรับการสงเสริม

ใหมีโอกาสพัฒนาความรูในสายงาน

อยางตอเนื่อง 

 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารอยางมี

คุณภาพ  

 มีบุคลากรที่มีสมรรถนะดานไอซีที ทําให

การดําเนินงานตางๆ มีระบบและมีความ

คลองตัว 

จุดออน 

ไมมี 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จัดการประชุมเพื่อปรับวิธีการและ

ขั้นตอนการทํางาน  โดยเฉพาะการ

ทํางานระหวางฝาย ใหเกิดความสะดวก 

คลองตัว 

 สงเสริมการลดระยะเวลาและข้ันตอนการ

แนวทางแกไข 

ไมมี 
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มาตรฐานของ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

ปฏิบัติงานใหสะดวกสําหรับผูรับบริการ 

 จัดใหบุคลากรที่มีความสามารถดานไอซีที

สามารถประยุกตไอซีทีใหมๆ เขาสูการ

ปฏิบัติงาน 

องคประกอบที่ 5  
การเงินและ

งบประมาณ 

จุดแข็ง 

 มีแผนในการบริหารการจัดการเงินและ

งบประมาณที่ชัดเจน 

 มีการติดตามการใชงบประมาณทั้งใน

ระดับหนวยงาน และ ระดับ

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

 มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจาก

คาลงทะเบียนเรียนท่ีชัดเจน ตลอดจน

การไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพิ่มเติมตามแผนงาน/โครงการท่ีตอง

จัดทําเพิ่มเติมระหวางป  

จุดที่ควรพัฒนา 

 มีปจจัยภายนอกทําใหการบริหาร

จัดการเบิกจายงบประมาณไมเปนไป

ตามแผน  

 ระเบียบการเบิกจายเงินรายไดมีการ

ประกาศใชใหม  ตองใชเวลาศึกษา

และทําความเขาใจในวิธีการเบิกจาย 

จึงทําใหเกิดความลาชาในบาง

โครงการ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จัดใหผูบริหารท่ีกํากับดูแลงานดานการ

คลังติดตามการใชงบประมาณ และ 

ปญหาการเบิกจายอยางใกลชิด 

 มีการประชุมการติดตามการใช

งบประมาณ และ ปญหาการเบิกจาย

งบประมาณในการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

 เรงประสานและทําความเขาใจเร่ือง

ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของใหม ๆ ในการ

ทํางาน 

 จัดการเผยแพรระเบียบปฏิบัติทางดาน

การคลังและพัสดุใหกับบุคลากร 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ศึกษาและทบทวนปจจัยที่สงผลตอ

การเบิกจายงบประมาณเพื่อปรับ

แนวปฏิบัติที่เหมาะสม 

 จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการดาน

งานคลังและพัสดุ เพื่อใหเปนแนว

ปฏิบัติที่สอดคลองกัน 
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มาตรฐานของ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 6  
ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 

 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ชัดเจน 

 มีคณะกรรมการรับผิดชอบตามหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

 บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการ

ประกันคุณภาพ 

จุดออน 

ไมมี 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จัดใหมีการใหความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนประจํา 

 จัดการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร
มีความรับผิดชอบในงานประกัน
คุณภาพเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณดานประกันคุณภาพ 

 นําผลการตรวจสอบคุณภาพที่ไดมาใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนอยาง
จริงจัง 

 พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

แนวทางแกไข 

ไมมี 

องคประกอบที่ 7  
วิจัยสถาบัน 

จุดแข็ง 

 มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย สํานัก
คอมพิวเตอร ทําหนาที่กํากับดูแล
งานวิจัยของสํานักคอมพิวเตอร 

 มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 

 บุคลากรขาดประสบการณทางดาน
การวิจัย 

 ภาระหนาที่ในการรับผิดชอบมากขึ้น
จึงทําใหระยะเวลาในการทําวิจัยนอย 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความ

ความรูดานการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จัดโครงการอบรมความรูทางดานการ

วิจัยเพ่ิมขึ้น 
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มาตรฐานของ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 8  

อัตลักษณของ

หนวยงานและ

มหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง 

  มีระบบและกลไกในการดําเนินการ

โครงการตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอรที่

ชัดเจน 

  มีการดําเนินงานโครงการตรวจเช็ค

เคร่ืองคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

  มีระบบการจัดเก็บขอมูลและรายงานผล

การดําเนินงานโครงการตรวจเช็คเคร่ือง

คอมพิวเตอร 

  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานโครงการตรวจเช็คเคร่ือง

คอมพิวเตอร 

จุดที่ควรพัฒนา 

 โครงการตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร 

มีระยะเวลาการดําเนินการในชวงปด

ภาคการศึกษาฤดูรอน ทําใหการ

ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอรภายใน

หนวยงานไมสามารถดําเนินการได

ครบทุกเคร่ือง 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  สงเสริมนิสิตมีสวนรวมในการดําเนินงาน

โครงการตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร 

  นําผลการดําเนินงานโครงการตรวจเช็ค

เคร่ืองคอมพิวเตอรมาใชในการปรับปรุง

การดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรให

เกิดประโยชนอยางจริงจัง 

  พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานโครงการตรวจเช็คเคร่ือง

คอมพิวเตอรใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ขยายระยะเวลาและกําหนด

ขบวนการโครงการตรวจเช็คเครื่อง

คอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1  
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ สํานักคอมพิวเตอร 

 

1. อาจารยสาโรช  เมาลานนท ที่ปรึกษา 

2. ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน ที่ปรึกษา 

3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

4. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ รองประธานกรรมการ 

5. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข กรรมการ 

6. อาจารยอุราพร  ศุขะทัต กรรมการ 

7. นายสมบุญ  อุดมพรย่ิง กรรมการ 

8. นายสันติ  สุขยานันท กรรมการ 

9. นายนคร  บริพนธมงคล กรรมการ 

10. นางสาวพรทิพย  พงษสวัสด์ิ กรรมการ 

11. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 

12. นางพัชรินทร  สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 

13. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. วางนโยบายและแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักคอมพิวเตอร ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารสํานัก

คอมพิวเตอร 

3. ติดตามผลการดําเนินงาน วิเคราะหและประมวลผลการประกันคุณภาพ 

4. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 

5. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ และการ

บริหารการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก 2   
คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

ประจําปการศึกษา 2553 

 

1. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข ที่ปรึกษา 

2. นายสมบุญ  อุดมพรย่ิง ที่ปรึกษา 

3. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ ประธานอนุกรรมการ 

4. นางพัชรินทร  สนธิวนิช อนุกรรมการ 

5. นางสาวพรทิพย  พงษสวัสด์ิ อนุกรรมการ 

6. นายสันติ  สุขยานันท อนุกรรมการ 

7. นายไพโรจน  ผาสุวรรณ อนุกรรมการ 

8. นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค อนุกรรมการ 

9. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง อนุกรรมการ 

10. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข อนุกรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. รวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุป และจัดทํารายงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก

คอมพิวเตอร 

2. นําเสนอแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบ และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร

คุณภาพ สํานักคอมพิวเตอร 

3. สรุปผลการประเมินตนเองโดยรวบรวมและแยกตามดัชน้ี/ตัวบงชี้คุณภาพ 

4. ประสานงานแตละฝาย เพื่อนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอรไปใชปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

5. ประสานงานกับฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

6. ติดตามและวิเคราะหผลการประกันคุณภาพของสํานักคอมพิวเตอร 

7. รายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการบริหารคุณภาพ สํานักคอมพิวเตอร 

8. รายงานผลการดําเนินงาน ตอฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ภาคผนวก 3  
แผนการดําเนินจัดทํา 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 

 

วันที่ กิจกรรม 

3 พฤษภาคม 2554 แจงการดําเนินงานแกผูที่เก่ียวของ ผานอีเมล 

6 พฤษภาคม 2554  ประชุมคณะทํางานควบคุมภายใน เพื่อดําเนินการรายงานผลและการ

ปรับปรุงควบคุมภายใน 

 รายงานแผนการบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2554 

10 พฤษภาคม 2554 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 หลักเกณฑ มีดังนี ้

 ผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน 

 ประธานกรรมการ 1 คน 

 คณะกรรมการ 3 คน โดยมีคนเกาอยางนอย 1 คน 

11-12 พฤษภาคม 2554 ดําเนินการจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553 

20 พฤษภาคม 2554 ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553 

23 พฤษภาคม 2554 นํารายงานผลการดําเนินงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการ MPM 

26 พฤษภาคม 2554 นํารายงานผลการดําเนินงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

26 พฤษภาคม – 3 

มิถุนายน 2554 

สํานักคอมพิวเตอรจัดทําประชาพิจารณประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2553  

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

30-31 พฤษภาคม 2554 กรอกขอมูลผลการดําเนินงานลงใน CHE QA 

8 มิถุนายน 2554 พิมพรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2553 

10 มิถุนายน 2554 จัดสง username และ password ที่เขาระบบ CHE QA ใหคณะกรรมการประเมิน

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง และ รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ให

คณะกรรมการตรวจประเมิน ลวงหนา 2 สัปดาห 

27 มิถุนายน 2554 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

25 มิถุนายน  –  

9 กรกฏาคม 2554 

ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ฉบับจริง และ ไฟล

แบบประเมิน (excel) และหลักฐานประกอบการเบิกคาใชจายสงฝายประกันคุณภาพ 

9 กรกฏาคม  –  

5 สิงหาคม 2554 

ผูบริหารและผูเก่ียวของนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการ

ดําเนินการตอไป 
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ภาคผนวก 4  
รายนามผูรับผิดชอบตามตัวบงช้ี 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 

ผูดูแล ผูรับผิดชอบ จํานวนขอ
เกณฑ 

มาตรฐาน 
คะแนน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 8 5 สมบุญ อุดมพรยิ่ง พัชรินทร สนธิวนชิ 

2 ภารกิจหลัก 

2.1 มีระบบและกลไกลในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ 

6 5 พัชรินทร สนธิวนชิ ศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค 

2.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ 81 4 พัชรินทร สนธิวนชิ สันติ สุขยานันนท 

2.3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ไมประเมินในปนี้  

2.4 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ไมประเมินในปนี้  

2.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

ไมประเมินในปนี้  

2.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน 

ไมประเมินในปนี้  

2.7 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

4 4 อ.อุราพร ศุขะทัต อ.จาริณ ีมาเวหา 

2.8 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

5 5 อ.อุราพร ศุขะทัต อ.จาริณ ีมาเวหา 

2.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ไมประเมินในปนี้ 
แตรายงานผล 

  

3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 ไพโรจน ผาสุวรรณ สุธาทิพย ผนวกสขุ 

3.2 การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะวัฒนธรรม 

ไมประเมินในปนี้  

3.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

ไมประเมินในปนี้  
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 

ผูดูแล ผูรับผิดชอบ จํานวนขอ
เกณฑ 

มาตรฐาน 
คะแนน 

4 การบริหารและการจัดการ 

4.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานและผูบริหาร   ทุกระดับของ
หนวยงาน (สกอ.) 

7 5 สมบุญ อุดมพรยิ่ง พัชรินทร สนธิวนชิ 

4.2 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู 5 5 สมบุญ อุดมพรยิ่ง นคร บริพนธมงคล 

4.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 5 สมบุญ อุดมพรยิ่ง ดนัย มณฑาทิพยกุล 

4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 5 พรทิพย พงษสวัสด์ิ สมบุญ อุดมพรยิ่ง 

4.5 ระบบบริหารความเส่ียง 6 5 กรัณฑรัตน ศรี
กาหลง 

มหัทธวัฒน รักษา
เกียรติศักด์ิ 

4.6 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

8 5 พัชรินทร สนธิวนชิ ศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค 

4.7 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

7 5 สมบุญ อุดมพรยิ่ง สาวิตรี ตรีนาค 

4.8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 
5ส 

8 5 กรัณฑรัตน ศรี
กาหลง 

วันทนา ผองภักต 

5 การเงินและงบประมาณ 

5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 5 พัชรินทร สนธิวนชิ สุธาทิพย ผนวกสขุ 

6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 5 มหัทธวัฒน รักษา
เกียรติศักด์ิ 

สุธาทิพย ผนวกสขุ 

6.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด 

ไมประเมินในปนี้  

7 วิจัยสถาบัน 

7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาสถาบัน 

6 5 อ.อุราพร ศุขะทัต ประกิจ ลีลา
เชี่ยวชาญกุล 

8 อัตลักษณของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

8.1 กระบวนการใหบริการวิชาการแกชุมชนโดย
เนนความย่ังยืน 

ไมประเมินในปนี้ 
แตรายงานผล 

 

8.2 การบริการเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ไอซีทีในระบบเครือขายบัวศรี 

6 5 อ.อุราพร ศุขะทัต สันติ สุขยานันท 
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ภาคผนวก 5   
ภาพกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน สํานักคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2553 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 กับการพัฒนาองคกร" 
ระหวาง 25-27 สิงหาคม 2553  

ณ โรงแรมเดอะไพรเวซ่ี บีช รีสอรท แอนด สปา 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ สํานักคอมพิวเตอร 

 
คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

ประจําปการศึกษา 2553 

 
ประชุมบุคลากร เพื่อใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 

 
ประชาพิจารณประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2553  
ผานออนไลน (456http://ccapp.swu.ac.th/regulations/) 
ระหวาง 26 พฤษภาคม 2554 – 3 มิถุนายน 2554 

 
ประชุมช้ีแจง/บันทึกขอมูลประกันคุณภาพ 

ผานระบบ CHE QA ONLINE 
เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 9.30-16.00 น.  
ณ หองประชุมทางไกล (VC1) ชั้น 4 อาคาร 16  

 



  
 

 

 


	1. ประวัติความเป็นมา
	2. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
	3. ภารกิจหลักและแผนงาน
	4. โครงสร้างหน่วยงาน (การแบ่งส่วนราชการของสำนักคอมพิวเตอร์)
	5. อัตรากำลัง
	6. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของฝ่าย
	 7. อาคารและห้องให้บริการ
	8.งบประมาณและการเงิน
	9.การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์
	องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน  :  1.1
	ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง



	องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน  :  2.1 - 2.2 และ 2.7 - 2.9  (สำหรับตัวบ่งชี้ 2.3 – 2.6 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการไม่ประเมิน)
	ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ  (มศว)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (มศว)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์การประเมิน :
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	ข้อมูลอ้างอิง :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (มศว)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง



	องค์ประกอบที่ 3 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน  :  3.1  (สำหรับตัวบ่งชี้ 3.2 - 3.3 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการไม่ประเมิน)
	ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  (สำหรับกลุ่มพันธกิจเน้นศิลปวัฒนธรรม)
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง



	องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน  :  4.1 – 4.8
	ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผู้บริหาร  ทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.)           
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : ระบบการพัฒนาบุคลากร
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 : ระดับความสำเร็จในการลดระยะเวลาและหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ  (มศว)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 4.8 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรม 5ส (มศว)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิตการคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :
	ผลการดำเนินกประเมิน 
	การประเมินตนเอง



	องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน  :  5.1  
	ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง



	องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน  :  6.1  (สำหรับตัวบ่งชี้   6.2  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการไม่ประเมิน)
	ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง



	องค์ประกอบที่ 7 วิจัยสถาบัน
	หลักการ
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน  :  7.1
	ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบัน  (มศว)
	ตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง



	องค์ประกอบที่ 8 อัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน  2 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน  :  8.1 – 8.2
	ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นความยั่งยืน
	ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 : การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีบนระบบเครือข่ายบัวศรี
	ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน 
	ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ :
	การประเมินตนเอง


	ภาคผนวก 1 คณะกรรมการบริหารคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์
	ภาคผนวก 2  คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553
	ภาคผนวก 3 แผนการดำเนินจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553
	ภาคผนวก 4 รายนามผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
	ภาคผนวก 5  ภาพกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2553




