


 

รายงานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑเพ่ือผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ 

ประจําปการศึกษา 2559 
 
 
 

สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 

 
 

วันที่  29  สิงหาคม  2560 
 



ใบแทรกแก้ไขข้อความในรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์เพ่ือผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

หน้าที่ หัวข้อ บรรทัด ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 
10,11 - - - ขอเปลี่ยนแปลง ตารางที่ 4 ห้องบริการ

และอุปกรณ์  ตามเอกสารแทรก 
41 (4) 3 (อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจ) (ไม่ได้ด าเนินการ) และตัดข้อความในช่อง

ข้อมูลปีการศึกษา 2559 (ปีการศึกษา/
ปีปฎิทิน) และช่องหน่วยวัดออก 

41 7.2ก(2) 2 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
41 7.3ก(2) 2 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 

43-44 7.5ก(1) 2 ร้อยละของงบด าเนินการของส านัก
คอมพิวเตอร์งบด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
(เป้าหมาย ร้อยละ 3) 
- งบด าเนินการของส านักคอมพิวเตอร์ที่
ได้รับในปีงบประมาณ 2560เป็นเงิน 
14,820,700บาท 
- งบด าเนินการของมหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ 2560  
เป็นเงิน 4,637,921,900 บาท ดังนั้น รอ้ย
ละของงบด าเนินการของส านัก
คอมพิวเตอร์ต่องบด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยคือ 0.32 

ร้อยละของงบประมาณประจ าปีจากเงิน
รายได้ ต่องบด าเนินการทั้งหมดที่ได้รับ
จัดสรร (เป้าหมายร้อยละ 65) 
- งบด าเนินการของส านักคอมพิวเตอร์  
ที่ได้รับจากเงินรายได้ 
เป็นเงิน 20,113,400.- บาท 
- งบด าเนินการของส านักคอมพิวเตอร์ที่
ได้รับจากเงินรายได้ 
 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณ
เงินรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 20,903,500 
บาท คิดเป็นร้อยละ 96.22 
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โครงรางองคกร 
(Organizational Profile) 

 

1. ลักษณะองคกร (Organizational Description) 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีมีภารกิจหลักในดานการประสานงานการจัดทํา 
และการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการจัดใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย ดานการใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนดานการใหบริการวิชาการการฝกอบรม และการใหคําปรึกษา
ดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวย 

 1ก - สภาพแวดลอมขององคกร (Organizational Environment) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2526 ในรูปของ “โครงการจัดตั้งสํานักบริการคอมพิวเตอร” และตอมาไดมี
ประกาศจัดตั้งเปนหนวยงานในราชกิจจานุเบกษาและยกฐานะเปน “สํานักคอมพิวเตอร” เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2536 เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการประสานงานดานการใชระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงาน 
กลางตั้งอยูท่ีประสานมิตรและไดขยายพ้ืนท่ีใหบริการไปยัง “สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ” อยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2541 

สํานักคอมพิวเตอรมีพัฒนาการอยางตอเนื่องเพ่ือเปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือผลักดันและดําเนินงาน
ตามนโยบายดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนิสิต คณาจารย บุคลากร และ
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ระบบไอซีทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีมีภารกิจหลักในดานการประสานงานการจัดทํา 
และการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการจัดใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย ดานการใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนดานการใหบริการวิชาการการฝกอบรม และการใหคําปรึกษา
ดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

  

[1] 
 



 
อาคารสถานท่ีตั้ง 

สํานักคอมพิวเตอร  (สวนกลาง : ประสานมิตร) 

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรีชั้น 14 

114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 

โทรศัพท 0 2649 5706  หรือ 0 2649 5000 ตอ 15069, 17980 โทรสาร  0 2259 2217 

สํานักคอมพิวเตอร  มศว องครักษ 

อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

107 หมูท่ี 6 ถนนรังสิต-นครนายก อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  26120 

โทรศัพท   0 2649 5188  หรือ  0 2649 5000 ตอ 21124 - 21126  

อีเมล :  swucc@swu.ac.th 
เว็บไซต :  http://cc.swu.ac.th 

1ก(1) - ผลิตภัณฑ (Product Offerings) 

สินคาและบริการของสํานักคอมพิวเตอร คือ 
1. โครงสรางพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
2. ระบบสารสนเทศและศูนยกลางฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 
3. ระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนทางการศึกษา 
4. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองบรรยาย และหองประชุมทางไกล 
5. บริการวิชาการ 

1ก(2) -  พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม (MISSION, VISION and VALUES) และสมรรถนะหลักขององคกร 
(CORE COMPETENCIES) 

ปรัชญา 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

ปณิธาน 

มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 
  

[2] 
 

mailto:swucc@swu.ac.th
http://cc.swu.ac.th/


 
วิสัยทัศน 

สํานักคอมพิวเตอรเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ 

การคนควาวิจัย 
4. บริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากร 

คานิยม 

คานิยมของสํานักคอมพิวเตอร คือ STRIVE ซ่ึงมีความหมายโดยรวม  คือ  สํานักคอมพิวเตอรเปน
หนวยงานสนับสนุนท่ีสรางสรรคงานบริการไอทีชั้นเลิศใหกับ มศว และสังคม 

We will STRIVE towards Innovations and Excellence in IT Services 

S Service Mind สรางสรรคการบริการท่ีดี 

T Teamwork มุงการทํางานเปนทีม 

R  Responsibility มุงสรางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

I  Innovation มุงสรางสรรคนวัตกรรม 

V Value มุงสรางคุณคาแกองคกรและสังคม 

E Ethics & Engagement มุงสรางจริยธรรมและรักองคกร 

สมรรถนะหลัก 

สํานักคอมพิวเตอรเปนสวนงานหลักของมหาวิทยาลัยท่ีมีบุคลากรดูแล สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาโครงสรางหลักพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีศักยภาพ ระบบสารสนเทศท่ีรองรับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยางครบวงจร การใหบริการคอมพิวเตอรและฝกอบรมความรูและ
ทักษะการใชงานคอมพิวเตอรใหแกนิสิต คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลท่ัวไป 
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1ก(3) - ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 

สํานักคอมพิวเตอรมีบุคลากรประเภทขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนบุคลากรท่ีมี 
คนครองท้ังสิ้นรวม 46 คน ประกอบดวย 

1 บุคลากรฝายบริหาร จาํนวน 12 คน 

1.1 บุคลากรสายวิชาการ (จากหนวยงานอ่ืน) 3 คน 

1.2 ขาราชการในสังกัด    2 คน 

1.3 พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด   7 คน 

2. บุคลากรประจํา จํานวน 34 คน ประกอบดวย 

สังกัดสํานักคอมพิวเตอร 

พนักงานมหาวิทยาลัย    34 คน 

ตารางท่ี 1  จํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

สายวิชาการ (3 คน) สายสนับสนุนวิชาการ (49 คน) 

วุฒิ
การศึกษา 

ตําแหนงทาง
วิชาการ ตําแหนง 

ปริญญา ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ 
เอก โท ผศ. อาจารย เอก โท ตรี 
2 1 2 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร - 12 12 - ตําแหนงทาง

วิชาชีพเฉพาะ
ชํานาญการ
พิเศษ 2 คน 

ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2560 
 
หมายเหตุ:  
อัตราวาง 6 อัตราไดแก  

• นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 อัตรา  

• นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 

ชางเครื่องคอมพิวเตอร - - 3 4  
เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป - 1* 3 - *ผูบริหาร 
นักวิชาการเงินและบัญช ี - - 2 -  
นักวิชาการพัสดุ - 2 - -  
บุคลากร - - 1 -  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - 1 -  
ผูปฏิบัติงานบริหาร - - - 2  

รวม - 15 22 6  
รวมท้ังส้ิน 43 คน (มีคนครอง) วาง 6 อัตรา 

 รวมอัตราท้ังส้ิน 49 อัตรา 
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ตารางท่ี 2  จํานวนบุคลากรจําแนกตามอายุการทํางาน  (จํานวนบุคลากรท่ีมีคนครอง 43 คน) 

สังกัด/ฝาย 
อายุการทํางาน 

นอยกวา  
5 ป 

มากกวา  
5-10 ป 

มากกวา 
10-15 ป 

มากกวา 
15-20 ป 

20 ป
ข้ึนไป 

รวม 

สํานักงานผูอํานวยการ 3 5 - 2 1 11 
ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 1 2 1 1 1 6 
ฝายระบบสารสนเทศ 3 4 2 - 2 11 
ฝายปฏิบัติการและบริการ 2 3 - 1 - 6 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา - 2 2 - - 4 
ฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ 1 2 - 1 1 5 

รวม 10 18 5 5 5 43 

ตารางท่ี 3  จํานวนบุคลากรจําแนกตามอายุบุคลากรจํานวนบุคลากร 43 คน 

สังกัด/ฝาย 
อายุบุคลากร 

21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป รวม 
สํานักงานผูอํานวยการ 2 5 2 2 11 
ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 1 2 3 - 6 
ฝายระบบสารสนเทศ 3 5 1 2 11 
ฝายปฏิบัติการและบริการ 1 3 2 - 6 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 1 2 1 - 4 
ฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ - 4 1 - 5 

รวม 8 21 10 4 43 

ปจจัยขับเคลื่อนสําคัญท่ีทําใหบุคลากรมุงม่ันในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกร คือ 
การสรางแรงจูงใจและความผูกพัน ของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร  นโยบายการบริหารงานเปนแบบสองทาง (ระดับ
ผูปฏิบัติงานข้ึนสูระดับบริหาร)  มีคณะกรรมการตางๆ ซ่ึงมุงใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและสามารถ
เสนอแนะขอคิดเห็น แนวทางในการปฏิบัติราชการ เชน คณะกรรมการผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
(บุคลากรทุกคนมีอํานาจในการประชุม)  คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร (ผูบริหาร บุคลากร
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารแตละฝายท่ีจะเสนอแนะ แทนในฐานะฝาย)รวมถึงมีการจัดสัมมนาดูงานประจําปเพ่ือจัดทํา
พันธกิจรวมกัน  ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีสําคัญของสํานักคอมพิวเตอร จัดสวัสดิการตางๆ 
ใหแกบุคลากรทุกคน ไดแก  คาตอบแทนสาขาขาดแคลน เงินเพ่ิมพิเศษ สวัสดิการ (คารักษาพยาบาล, การประกัน
อุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจําป)  และบุคลากรทุกคนจะไดรับการสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมทางวิชาชีพ อยาง
นอยคนละ 1 ครั้ง/ป และการสนับสนุนการไปรวมสัมมนา ดูงาน ประชุม เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีความกาวหนาทางวิชาชีพ (Career path) โดยให
ลาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนตามวิชาชีพของแตละคนและดําเนินการปรับเปลี่ยนตําแหนงท่ีสูงข้ึนในสายงานของแตละคน 
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สํานักคอมพิวเตอรมีกระบวนการและชองทางใหบุคลากรทุกระดับสื่อสารและสรางความเขาใจรวมกัน

ระหวางบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรทุกระดับ โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการผูบริหารและบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร เปนประจํา 1 ครั้ง/เดือน 

1ก(4)-สินทรัพย (Assets) 

1. สภาพทางกายภาพ สถานท่ีตั้ง 

สํานักคอมพิวเตอรพิวเตอรมีท่ีทําการตั้งอยูท้ังท่ี มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษดังนี้ 
1.1 มศว ประสานมิตร 

ตั้งอยู ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 11 ถึงชั้น14รวมพ้ืนท่ี 
2,268 ตารางเมตร ประกอบดวย 

ชั้น 11 หองบรรยาย/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนและ
หองฝกอบรมดานคอมพิวเตอร (Training, Computer LAB) 

ชั้น 12 ฝายปฏิบัติการและบริการและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 (Helpdesk, Web & e-Learning) 
ชั้น 13 ฝายระบบสารสนเทศและฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 (Information System, Data Center) 
ชั้น 14 สํานักงานผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (Director’s office) 

1.2 มศว องครักษ 
ตั้งอยู ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 3จํานวน 7 หอง รวมพ้ืนท่ี950ตารางเมตร ประกอบดวย 

• หองสํานักงานสํานักคอมพิวเตอร องครักษ  (หอง 300) 

• หองโถงเพ่ือบริการนิสิตและบุคลากร  (โถงหนาหอง 300) 

• หองเพ่ือการเรียนการสอนพรอมอุปกรณ  (หอง 301) 

• หองเพ่ือการเรียนการสอน/บริการนิสิตพรอมอุปกรณ  (หอง 302/1) 

• หองเพ่ือการคนควาวิจัย  (หอง 302/2) 

• หองระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  (หอง 302/3) 

• หองเพ่ือการศึกษาดวยตนเอง  (หอง 303) 
2. ทรัพยากรดานไอที 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในมหาวิทยาลัย ท้ังดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการการคนควาวิจัย การบริหารงาน  โดยมีระบบ
สารสนเทศและอุปกรณท่ีสําคัญดังนี้ 

2.1 โครงสรางพ้ืนฐาน 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการในเรื่องการวางแผน พัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลเครือขาย “บัวศรี” ซ่ึงเปน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดเริ่มเปดใหบริการอยางเปนทางการโดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ครั้งท่ี 10 
เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2539 จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคในการวางเครือขายใยแกวนําแสงใหครอบคลุมทุก
คณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย สําหรับการรองรับการพัฒนาและการใชงานระบบสารสนเทศ อันไดแก ระบบ
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สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศหองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบโทรศัพท โดย
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการบริหารและการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพอันเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของการเรียน การสอน และการวิจัย และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงเปนเสนทางสําหรับการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรและการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลของ
คณาจารย บุคลากร และนสิิตภายในเครือขายของมหาวิทยาลัย และการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ขนาดชองสัญญาณ (Bandwidth)  

• ระหวาง สกอ.(UniNet) กับ มศว ประสานมิตร 2 Gbps  

• ระหวาง สกอ. (UniNet) กับ มศว องครักษ  2 Gbps 

• ระหวาง มศว ประสานมิตรกับ มศว องครักษ  1 Gbps 

• ระหวาง มศว ประสานมิตรกับองครักษ 35 Mbps  

(VoIP และสํารองชองสัญญาณ กรณีฉุกเฉิน) 

• ระหวาง มศว ประสานมิตรกับโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน  10 Mbps  

• ระหวาง มศว ประสานมิตรกับโรงพยาบาลชลประทาน  40 Mbps  

• ระหวาง มศว ประสานมิตรกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวดัสระแกว 10  Mbps  

• ระหวาง มศว ประสานมิตรกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวดัตาก 10 Mbps  

• เครือขายหลัก (Campus Backbone)  1 Gbps 

• จุดใชบริการ (Bandwidth to Desktop)  100/ 1,000 Mbps  
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โครงขายใยแกวนําแสง (Optical Backbone)  

• ระหวางอาคาร ภายใน มศว ประสานมิตร  32 อาคาร 

• ระหวางอาคาร ภายใน มศว องครักษ  42 อาคาร 

• จํานวนอุปกรณสวิตช (Switch) 154  เครื่อง 

• จํานวนเครื่องแมขาย (Server) 49 เครื่อง 

• จํานวนเครื่องแมขายเสมือน (Virtual Server)  80 เครื่อง 

ความจุของระบบจัดเก็บขอมูล 

• จํานวนอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage)  14  เครื่อง 

• ขนาดพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลท้ังหมด  136 TB  

จํานวนจุดใหบริการเครือขายไวเลสแลน (WiSE)  731 จุด 

• มศวประสานมิตร 295 จุด  

• มศวองครักษ  363 จุด  

• วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแกว  14 จุด 

• วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก  2 จุด 

• โรงเรียนสาธิต มศว 57 จุด 

ทุกจุดสามารถใชงาน eduroamได โดย eduroamนั้นเปนเครือขายโรมม่ิง (Roaming) เพ่ือการศึกษาและ
วิจัยสําหรับนิสิต อาจารยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสมาชิกเครือขาย eduroamเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเขาใชและใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตขามสถาบันการศึกษาได  

จํานวนจุดใหบริการเครือขายไวเลสแลน(ความรวมมือกับเอกชน) 

• บริษัททรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีประสานมิตร 194 จุด 

• บริษัทแอดวานซไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด  666 จุด 

โทรศัพทผานเครือขายบัวศรี(VoIP)  

• หนวยงานใชบริการ 49 หนวยงาน 

• จํานวนหัวเครื่องโทรศัพท 1,000 เครื่อง 

• จํานวนจุดเชื่อมเครือขาย (UTP) 3,700 จุด 

• จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 4,000 เครื่อง 

• จํานวนเครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) 3 เครื่อง 

• จํานวนเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน (Generator) 2 เครื่อง 
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2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสําคัญ 

• สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา  :  ระบบลงทะเบียนนิสิต (SUPREME 2004),  ระบบงาน

รับนิสิตใหม (Admission), ระบบรับรายงานตัวนิสิตใหม (iStart),ระบบบริหารจัดการหอพัก 

(Dormitory Management System), ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

• สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน :  การเรียนการสอนออนไลน 

(Hybrid),เว็บรายวิชา (ATutor), iTunes U 

• สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร  :  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS),ระบบ

ใบเบิกเงินงบประมาณ (e-Payment), ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document 

Portal), ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส มศว (SWU e-Meeting), หนังสือเวียน 

(Docflow), ระบบสนับสนนุการบริหารและการบริการขอมูลสารสนเทศ(SWU Web 

Service), ระบบติดตามยุทธศาสตร (SWU-SAP) ระบบ e-form, ระบบงานบริหารการ

จัดการขนสงและความปลอดภัย (e-Transys), ระบบบริหารงานโครงการ(e-Project),ระบบ

ประกาศขาวจัดซ้ือจัดจาง (e-procurement) 

• สารสนเทศท่ัวไป  :  เว็บไซตมหาวิทยาลัย, ขาวและกิจกรรม มศว (SWU News & 

Events), ระบบรับสมัครเชาอบรมออนไลน (e-Training), แบบสํารวจออนไลน(e-Survey), 

คนหาบุคคลใน มศว (SWU Web Directory), SWU Mobile App, SWU GAFE (Google 

Apps for Education), ระบบฐานขอมูลความรวมมือ (MOU), ระบบงานบริการพ้ืนท่ีจัดทํา

เว็บไซต (SWU WEB Hosting), ระบบบริหารจัดการเว็บไซตดวย DNN, ระบบจองหอง

ออนไลน (Room Reservation System) 

2.3 หองบริการและอุปกรณ 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและหองบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนิสิต 
คณาจารย และบุคลากร สําหรับการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4  หองบริการและอุปกรณ 
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มศว ประสานมิตร 
1. หองบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน 

• หอง 34-1104 
(หองบรรยายบัวศรี) 

อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรีชั้น11 

264 1 1 1 66 1 66 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ 

• หอง 34-1101 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรี ชั้น 11 

132 1 - 1 - 42 42 

• หอง 34-1102 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรี ชั้น 11 

132 1 1 1 - 32 32 

• หอง 34-1103 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรี ชั้น 11 

117 1 - 1 - 21 21 

3. หองประชุม 

• หองประชุม ดร.สุนทร  
แกวลาย 
(หอง 34-1202) 

อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรี ชั้น 12 

264 1 1 1 40 - 25 

• หองประชุมสํานักงาน
ฯ(หอง 34-1401) 

อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรี ชั้น 14 

27 - - 1 13 - 13 
 
 

• หองประชุมทางไกล1 
VC 1 (หอง 34-1201) 

อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรี ชั้น 12 

72 1 - 1 13 - 13 

• หอง Active Learning* อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย ดร.
สาโรช บัวศรี ชั้น 12 

- 1 - - 20 20 20 

รวมมศว ประสานมิตร 1,008 7 3 7 152 116 232 
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ประเภทหอง สถานท่ีตั้ง 
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มศว องครักษ 
1. หองบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน 

• หอง 303 อาคารเรียนรวมชั้น 3 
องครักษ 

54 1 1 1 20 1 30 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือการเรียนการสอน 

• หอง 302/1 อาคารเรียนรวมชั้น 3 
องครักษ 

90 1 - 1 - 36 41 

• หอง 302/2 อาคารเรียนรวมชั้น 3 
องครักษ 

90 1 - - - 28 50 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือบริการ 

• หอง 301 อาคารเรียนรวมชั้น 3 
องครักษ 

216 1 1 1 - 84 102 

4. หองประชุม 

• หอง 303 
(หองประชุมทางไกล
2VC 2) 

อาคารเรียนรวมชั้น 3 
องครักษ 

35 - - - 10 - 21 

• หองเรียนอัจฉริยะ** 
(Smart Classroom) 

อาคารเรียนรวมชั้น 3 
องครักษ 

- - 2 2 66 - 66 

รวม มศว องครกัษ 485 4 4 2 76 149 310 

รวมท้ังส้ิน 1,493 11 7 9 228 265 542 

 
หมายเหตุ *  มีอุปกรณเพ่ิมเติม ไดแก  Wireless Presentation 1 เครื่อง และ Apple TV  1 เครื่อง 
  **  มีอุปกรณเพ่ิมเติม ไดแก  เครื่องบันทึกการเรียนการสอน 1 เครื่อง  Apple TV 1 เครื่อง 

   Interactive Projector 1 เครื่อง  Wireless Presentation 1 เครื่อง 
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1ก(5) - กฎระเบียบขอบังคับ (Regulatory Requirements) 

ตารางท่ี 5 กฎระเบียบขอบังคับ (Regulatory Requirements) 

ประเภท กฏหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ/ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ 
การบริหารงาน 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 

2. ระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับท่ีออกตาม พรบ.มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2559 
3. ขอบังคับวาดวยการบริหารสถาบัน สํานักและสวนงานท่ีเรียกชื่อ 

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 
การวิจัย 1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยกองทุนสงเสริม

พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2559 
2. ประกาศการรับและการจายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ 

2560 
การเงินและงบประมาณ 3. พระราชบัญญัติงบประมาณ/สํานักงบประมาณ 

4. ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง 
5. ระเบียบพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตรี 
6. ขอบังคับวาดวยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน 
7. ระเบียบเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
8. หลักเกณฑการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2553 
ประกันคุณภาพการศึกษา 1. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มศว ป 2559 

2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 
การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
2. นโยบายและแนวปฏบิัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
3. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
4. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2558,  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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ข) ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationship) 

1ข(1) - โครงสรางองคกร (Organizational Structure) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิ 1  แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับท่ี 10/2559  เรื่องการแบงหนวยงานภายในของสวนงาน 
พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559  (ออกตามความในมาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 23(2) และ (6)  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559) ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ครั้งท่ี 13/2559 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 

การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอรมีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบใน
การกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนไปตามวัตถุประสงค และมีคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอรทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ใหคําแนะนําการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรใหบรรลุตมเปาหมายของ
หนวยงาน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การบริหารสถาบัน สํานัก และสวนงานท่ีเรียกชื่ออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา พ.ศ. 2559ประกาศ ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2559  โดยมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสวนงานใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั 
2. จัดระบบการบริหารงานภายในสวนงาน โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
3. วางระเบียบและออกประกาศตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอตอ 

สภามหาวิทยาลัย 
4. สงเสริมสนับสนุนภารกิจหลักของสวนงานเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทาง

สายปฏิบัติงานแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. แสวงหาความรวมมือระหวางหนวยวานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับภารกิจของสวนงานเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
7. พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการและตําแนหงสายปฏิบัติการของ

ผูปฏิบัติงานประจําสวนงานตอมหาวิทยาลัย 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการของสวนงานและตามท่ีผูอํานวยการ อธิการบดี สภา

วิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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โครงสรางการบริหารหนวยงานภายในสํานักคอมพิวเตอร 

 

แผนภูมิ 2  โครงสรางการบริหารหนวยงานภายในสํานักคอมพิวเตอร 
 

1.  สํานักงานผูอํานวยการ 

รับผิดชอบงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารและจัดการของสํานักคอมพิวเตอร  งานท้ังหมดในสํานักงาน
ผูอํานวยการนี้จัดแบงเปน 3 งาน ดังนี้ 

1.1 งานบริหารและธุรการ 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมงานจัดเลี้ยง  งานผลิต
เอกสาร  งานเลขานุการและการพิมพ  และรวมถึงภาระงานหลักของ งานนโยบายและแผน งานบุคคล และงาน
ประชาสัมพันธและสารสนเทศ ซ่ึงไดยุบรวมมาไวในสวนงานนี้ 

1.2  งานคลังและพัสดุ 

 งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก งานการเงิน งานบัญชี งานตรวจสอบ  งานจัดหาพัสดุ   

งานซอมและจําหนาย งานทะเบียนพัสดุงานรักษาความสะอาด งานควบคุมสาธารณูปโภค งานรักษาความ
ปลอดภัยและยานพาหนะ  งานผังและการใชอาคาร 

1.3  งานบริการการศึกษา 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก งานสนับสนุนการเรียนการสอนงานสนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอร งานบริการวิชาการ งานหารายได   งานบริการสมาชิก  งานจัดการความรู 

สภามหาวิทยาลัย 

อธกิารบด ี

รองผูอ้ํานวยการ 
สํานัก

 

ผูอ้ํานวยการ 
สํานักงาน

ผูอ้ํานวยการ 

หวัหนา้ฝ่าย 
ระบบ

สารสนเทศ 

หวัหนา้ฝ่าย 
เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การศกึษา 

หวัหนา้ฝ่าย 
ระบบคอมพวิเตอร ์

และเครอืขา่ย 

ผูช้ว่ย
ผูอ้ํานวยการ 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพวิเตอร ์

ผูอ้ํานวยการ 
สํานัก

 

รองผูอ้ํานวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร ์

หวัหนา้ฝ่าย 
บรกิารคอมพวิเตอร ์

องครักษ์ 

หวัหนา้ฝ่าย 
ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

รองผูอ้ํานวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร ์
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2.  ฝายระบบสารสนเทศ 

รับผิดชอบดูแลงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยทําหนาท่ีวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย รวมท้ังการประสานงานและใหคําปรึกษาแกผูใชระบบงาน 
งานท้ังหมดในฝายระบบสารสนเทศนี้จัดแบงเปน 4 งาน ดังนี้ 

2.1  งานบริหารฐานขอมูลมหาวิทยาลัย 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก วางแผน วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยและ
การดูแลรักษาฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

2.2  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก วางแผน วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศ 
ใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการการใชงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มีเสถียรภาพ และมีความม่ันคงปลอดภัยรวมถึงการกํากับ ควบคุม ดูแล และประสานงาน ในการวิเคราะห ออกแบบ 
พัฒนา และการติดตั้งระบบสารสนเทศ ในสวนท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางจากภายนอก 

2.3  งานดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก ใหคําปรึกษา คําแนะนํา การแกไขปญหา และประสานงานผูใช  
และการกํากับ ควบคุม ดูแล การติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ตลอดจนบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการใชงานของมหาวิทยาลัย 

2.4  งานสงเสริมการใชงานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก สงเสริมการใชงานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพและการจัดอบรมการใชงานระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3.  ฝายปฏิบัติการและบริการ 

รับผิดชอบงานในฝายปฏิบัติการและบริการ โดยทําหนาท่ีในการตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหา ตลอดจนให
คําปรึกษา ในการติดตั้ง และเชื่อมตออุปกรณตางๆ เขากับเครือขายคอมพิวเตอรประจําอาคารตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงการ ซอม บํารุงรักษา และจัดใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังบริการใหคําปรึกษาดาน
คอมพิวเตอรแกอาจารย บุคลากร และนิสิต งานท้ังหมดในฝายปฏิบัติการและบริการนี้จัดแบงเปน 3 งาน ดังนี้ 

3.1  งานบริหารระบบเครือขายประจําอาคาร 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก การตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหา ตลอดจนใหคําปรึกษา ในการ
ติดตั้ง และเชื่อมตออุปกรณตางๆ เขากับเครือขายคอมพิวเตอรประจําอาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.2  งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก การตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหา ตลอดจนใหคําปรึกษา เก่ียวกับ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ตลอดจนซอฟตแวรตางๆ แกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน ภารกิจ
ดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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3.3  งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก การตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหา ตลอดจนใหคําปรึกษา ในการ
จัดเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองประชุม หองบรรยาย เพ่ือใหบริการแกหนวยงาน คณาจารย 
บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัย 

4.  ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

รับผิดชอบงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย โดยทําหนาท่ีควบคุมดูแล บํารุงรักษา และ
จัดการการใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย งานท้ังหมดในฝายระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายนี้จัดแบงเปน 5 งาน ดังนี้ 

4.1  งานบรหิารระบบเครือขาย (Network Management) 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก งานออกแบบและติดตั้งระบบเครือขาย (Network Design 
Infrastructure) ง านดู แ ล และต ร ว จส อบ ร ะบ บ เ ค รื อ ข า ย  (Network Administration and Monitoring)  
งานประสานงานระหวางองคกร/หนวยงาน และงานวิจัยและพัฒนาดานระบบเครือขาย 

4.2  งานบรหิารระบบเครือขายไรสาย (Wireless Network Management)  

งานในสวนนี้เปนการบริหารจัดการเครือขายไรสาย  โดยแบงออกเปนงานยอย ไดแก งานเครือขายไรสาย 
ประสานมิตร องครักษ และประสานงานเครือขายไรสายของผูใหบริการภายนอกท่ีติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย 

4.3  งานบริหารระบบโทรศัพทผานเครือขาย (IP Telephony)  

งานในสวนนี้เปนงานการตรวจสอบระบบโทรศัพทผาน IP โดยมีการตรวจสอบระบบ IP PABX และระบบ
ตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) 

4.4  งานดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Management)  

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก งานบริการโครงสรางพ้ืนฐาน (Service Infrastructure)  
งานสนับสนุนบริการเครือขาย (Application Infrastructure) งานระบบเสมือน (Virtualization) งานสํารองและกูคืน
ขอมูล (Backup and Recovery) และการตรวจสอบระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Monitoring) 

4.5  งานดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย (Network Security) 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก งานบริหารจดัการระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Network 
Security)  งานบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Security) และ 
งานระบบยืนยันตัวตน (Internet Service Authentication) 

5.  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา : 

รับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยทําหนาท่ีคัดสรรนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
นํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนและการพัฒนาเว็บไซตในมหาวิทยาลัย รวมท้ังการประสานงานและให
คําปรึกษาแกผูใชงาน งานท้ังหมดในฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษานี้จัดแบงเปน 3 งาน ดังนี้ 
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5.1  งานพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน  
การสงเสริมและสนับสนุนการใชงานทรัพยากรและระบบเพ่ือการเรียนการสอน และการบูรณาการการเรียนการสอน
รวมกับหองเรียนอัจฉริยะ 

5.2  งานบริหารจัดการเว็บไซต 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก งานพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย งานบริการพ้ืนท่ี
เว็บไซต(Web Hosting) และงานสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

5.3  งานออกแบบกราฟก 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก งานออกแบบกราฟก เว็บไซต เว็บแอพพลิเคชั่น และสื่อสิ่งพิมพ ตางๆ 

6.  ฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ 

ดูแลรับผิดชอบในการประสานงานตางๆ และใหบริการดานคอมพิวเตอร ณ มศว องครักษ  เพ่ือใหบริการ
หนวยงานตางๆ รวมถึงบุคลากร คณาจารย และนิสิต ของ มศว องครักษ  ใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และ 
ทันสถานการณตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน  โดยมีหนาท่ีหลักในการตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหา ตลอดจนใหคําปรึกษา ในการ
ติดตั้ง และเชื่อมตออุปกรณตางๆ เขากับเครือขายคอมพิวเตอรประจําอาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการ 
ซอม บํารุงรักษา และจัดใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังบริการใหคําปรึกษาดานคอมพิวเตอรแกอาจารย 
บุคลากร และนิสิต  โดยประกอบดวยงานตางๆ จํานวน 4 งาน ดังนี้ 

6.1  งานบริหารและธุรการ 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแก  งานสารบรรณ  งานประชุมงานธุรการ งานอาคารสถานท่ี  
งานประชาสัมพันธ และการประสานงานตางๆ ระหวางสํานักงานผูอํานวยการ องครักษและประสานมิตร 

6.2  งานบรหิารระบบเครือขายประจําอาคาร 

งานในสวนนี้แบงออกเปนงานยอย ไดแกการตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหา ตลอดจนใหคําปรึกษา ในการ
ติดตั้ง และเชื่อมตออุปกรณตางๆ เขากับเครือขายคอมพิวเตอรประจําอาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน 
ภารกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

6.3  งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ทําหนาท่ีในการตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหา ตลอดจนใหคําปรึกษา เก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ตลอดจนซอฟตแวรตางๆ แกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน ภารกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
โดยมีงานยอยไดแก  งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณ งานบริการซอฟตแวร 

6.4  งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ทําหนาท่ีในการตรวจสอบ ดูแล แกไขปญหา ตลอดจนใหคําปรึกษา ในการจัดเตรียมความพรอม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองประชุม หองบรรยาย เพ่ือใหบริการแกหนวยงาน คณาจารย บุคลากร นิสิต ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีงานยอยไดแก งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน งานบริการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือบริการ งานบริการหองประชุมทางไกล และงานบริการหองเรียนปฏิสัมพันธ Active 
Learning 
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1ข(2) -ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) 

กลุมลูกคาและผุมีสวนไดเสียท่ีสําคัญของสํานักคอมพิวเตอร ประกอบดวย ลูกคารายบุคคลและลูกคา 
รายสวนงาน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึงผูสนับสนุนทุนและผูสงมอบ 

ตารางท่ี 6  ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) 
 

ลูกคาและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ความตองการหลัก 

ลูกคา 
1. นิสิต - ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีภายใน

มหาวิทยาลัย สามารถใชงานไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและรองรับความตองการ
ใชงานในดานการเรียนการสอนและการลงทะเบียน 
เปนตน 

- หองบริการคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย 
- การขอคําปรึกษาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

2. อาจารยและบุคลากร - ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีภายใน
มหาวิทยาลัย สามารถใชงานไดอยางรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและรองรับการ
ใชงานดานการเรียนการสอน และดานสนับสนุนการ
ทํางาน 

- การขอคําปรึกษาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- บริการแกไขปญหาอยางถูกตองรวดเร็ว 

3. ผูบริหารมหาวิทยาลัย - ระบบสารสนเทศมีความถูกตอง รวดเร็ว และสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่อง 

- สามารถดําเนินงานและบริหารงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ความพรอมใชงานดานเทคโนโลย ี
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

4. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย - ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีภายใน
มหาวิทยาลัย สามารถใชงานไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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ลูกคาและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ความตองการหลัก 

ลูกคา 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและรองรับการ
ใชงานดานการเรียนการสอน และดานสนับสนุนการ
ทํางาน 

- ระบบสารสนเทศมีความถูกตอง รวดเร็ว และสามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่อง 

- การขอคําปรึกษาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

5. หนวยงานภายนอกและชุมชน - ขอมูลสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย 
- ความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศ 
- บุคลากรท่ีมีจิตบริการ 
- ความพรอมใชงานดานเทคโนโลย ี

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
1. ผูใหบริการเครือขายเชนUninet 

 

- ความรวมมือในการใหบริการระบบเครือขาย
สารสนเทศ 

- บุคลากรมีความรู ความสามารถในการแกปญหา
ระบบเครือขาย 

1ข(3)  -ผูสงมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 

ประเภทของผูสงมอบและพันธมิตรอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

ตารางท่ี 7  ผูสงมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 

ผูสงมอบและพันธมิตร บทบาทในกระบวนการผลิตและสงมอบ กลไกในการส่ือสาร 

ผูสงมอบ(SUPPLIERS)  
1. บริษัทเอกชนภายนอก สงมอบอุปกรณท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพ่ือใช
ในการใหบริการของสํานัก
คอมพิวเตอร 

- เอกสาร หรือ หนังสือราชการ 
- การสื่อสารผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส 
- โทรศัพท 

2. ผูใหบริการเครือขาย ใหบริการเครือขายระหวางประสาน
มิตรกับสวนตอขยายของมหาวิทยาลัย 
ไดแก องครักษ โพธิวิชชาลัย สระแกว 
ตาก โรงพยาบาลชลประทาน โรงเรียน
สาธิต มศว ปทุมวัน  
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ผูสงมอบและพันธมิตร บทบาทในกระบวนการผลิตและสงมอบ กลไกในการส่ือสาร 

ผูสงมอบ(SUPPLIERS)  
พันธมิตร(PARTNERS)  
1. สํานักหอสมุดกลาง - ระบบสํารองขอมูลสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยมีความครบถวนถูกตอง 
สามารถใชงานไดในกรณีท่ีเกิดปญหา 

- เอกสาร/หนังสือราชการ 
- อีเมล 
- โทรศัพท 

2. บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต 
จํากัด 

- ติดตั้งระบบ Wireless LAN ใน
อาคารตางๆ ภายในพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัย 

- ชองสัญญาณสําหรับใหบริการแก
นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

- เอกสาร/หนังสือราชการ 
- อีเมล 
- โทรศัพท 
- บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) 

3. บริษัท แอดวานซไวรเลส 
เน็ทเวอรค จํากัด 

ติดตั้งอุปกรณ รับ-สงสัญญาณ
อินเตอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
ตลอดจนการนําเครื่องมือและอุปกรณ
โทรคมนาคมและ 
ท่ีเก่ียวของมาติดตั้งภายในสถานท่ี
ใหบริการ 

- เอกสาร/หนังสือราชการ 
- อีเมล 
- โทรศัพท 
- บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) 

หมายเหตุบริษัทเอกชนภายนอก – บริษัทท่ีทําการสงมอบสินคาและบริการใหกับสํานักคอมพิวเตอร 

2.  สถานการณขององคกร (Organizational Situation) 

2ก - สภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive Environment) 

2ก(1)-ลําดับในการแขงขัน (Competitive Position) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนคิรทรวิโรฒไดทําหนังสือขอทําความรวมมือการเปนคูเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษากับศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2559  โดยไดพิจารณาปจจัยในการเปนคูเทียบท้ัง 2 หนวยงานในดานภารกิจหลัก/พันธกิจ  
ดานโครงสรางขององคกร  ดานการใหบริการท่ีสนับสนุนการจัดการเยนรการสอน และการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีความครอบคตลุมและครบถวน เพ่ือสนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเหมือนกัน  ดานสภาพ
กายภาพ เชน หองบริการคอมพิวเตอร อุปกรณและเครื่องมือทางดานคอมพิวเตอรและเครือขาย  และไดรับความ
รวมมือเพ่ือเปนคูเทียบเคียงสมรรถนะกับศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยศิลปากร  เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559  ตอมา
ไดมีการประชุมหารือการจัดทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ ระหวางสองหนวยงานแลว  แตยังไมไดมี
การดําเนินการทําบันทึกขอตกลงรวมมือ (MOU)อยางเปนทางการ 
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2ก(2) -การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Changes) 

สํานักคอมพิวเตอรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการภายในองคกร เพ่ือปรับใหสามารถแขงขันได  และมีความไดเปรียบเชิงกลยุทธในดานการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนแบบรวมศูนยกลาง  โดยมีสํานักคอมพิวเตอรเปนสวนงานกลางหลักท่ี
รับผิดชอบ ทําใหมีความเปนเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มีการขยายตัวและมีความพรอมท้ังโครงสราง
พ้ืนฐานเครือขาย ระบบสารสนเทศ และอุปกรณท่ีสามารถกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือระบบไอซีที 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว21  รวมถึงการกําหนดรายละเอียดการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขา
มาเพ่ือพัฒนาใหตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อันรวดเร็ว โดยบุคลากรทุกระดับจะไดรับการอบรมตาม
สาขาวิชาชีพเฉพาะในแตละดานอยางนอย 1 ครั้งตอป ในสวนของบุคลากรดานคอมพิวเตอรซ่ึงนับเปนสาขาขาดแคลน
ซ่ึงตองแขงขันกับภาคเอกชน 

สํานักคอมพิวเตอรมีการสรางแรงจูงใจเสริมดานเงินคาตอบแทนเพ่ิมเติม  ใหกับบุคลากรโดยเฉพาะ  
เ งินคาตอบแทนสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากผลการประเมินและอายุงาน ตามรอบการประเมิน  
เงินเพ่ิมพิเศษ โดยพิจารณาจากผลการประเมินตามรอบปงบประมาณ  และเงินคาตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลา 
(กรณีฉุกเฉินเรงดวน)สําหรับการจัดสวัสดิการบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ไดแก คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร, 
คาประกันสังคม, คาประกันอุบัติเหตุ, เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, การจัดท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากร มศว 
องครักษ 

2ก(3) -แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

ขอมูลสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยไดจากรายงานประจําป การสืบคนทางอินเทอรเน็ต และการเขารวม
การฝกอบรมสัมมนาเก่ียวกับเทคโนโลยีทันสมัย การใหบริการยังมีขอจํากัดในเรื่องขอมูล อัตราการใหบริการ  
โดยสวนใหญจะไมเผยแพรขอมูลในสวนนี้ 
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2ข - บริบทเชิงกลยทุธ (Strategic Context) 

 ความทาทายดานธุรกิจ ดานปฏิบัติการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานบุคลากรมีลักษณะ
การทํากลยุทธในเชิงรุกมากข้ึน มีการทบทวนกลยุทธเปนประจําทุกปรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 8  บริบทเชิงกลยุทธ 

ความทาทายและความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ 

รายละเอียด 

ดานธุรกิจ - มีความพรอมทางดานอาคารสถานท่ีตั้งอยูในยานธุรกิจใจกลาง
กรุงเทพฯ 

- มีความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงาน บุคลากร นิสิต ท่ีมารับบริการ 
ดานปฏิบัติการ - มีการพัฒนาระบบเพ่ือปรับปรุงการใหบริการท่ีตอบสนองกับลูกคา 

เชน ระบบ SWU Mobile 
- มีระบบการรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการจาก

สวนกลาง 
ดานความรับผิดชอบตอสังคม - อยูในพ้ืนท่ีบริการวิชาการแกสังคม สอดรับ 1 มหาวิทยาลัย 1  

จังหวัดทําใหสามารถบริการไดตามความตองการของชุมชน โดยจัด 
ในรูปของโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

ดานบุคลากร - บุคลากรมีความเชี่ยวชาญชํานาญทางวิชาชีพเฉพาะและเปน
บุคลากรรุนใหมโดยอายุเฉลี่ย35  ป 

- ความสามารถในการพัฒนาระบบเครือขาย โดยมีการนําOpen 
source มาประยุกตใชเพ่ือลดคาใชจาย 

2ค -ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) 

สํานักคอมพิวเตอรมีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยใชกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
โดยมีการจัดประชุม หารือ เพ่ือการวิเคราะหเสนอแนะปญหา แกไขปญหา และมีการจัดประชุมเชิงนโยบาย
แลกเปลี่ยนตั้งแตการประชุมระดับคณะกรรมการประจําฝาย  คณะกรรมการผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร  และคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร สําหรับ
กระบวนการหรือนโยบาย ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย  
เชน  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   คณะกรรมการบริหารความ
ม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ  คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานัก
คอมพิวเตอรมีสวนรวม  ใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงดานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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หมวด 3 ลูกคา 
(Customer) 

 

3.1เสียงของลูกคา (Voice of the Customer) 

 3.1ก -การรับฟงลูกคา (CUSTOMER Listening) 

3.1ก(1) -ลูกคาในปจจุบัน (Current CUSTOMERS) 

สํานักคอมพิวเตอรจัดชองทางการรับฟงเสียงของผูรับบริการตามชองทางบริการงานตางๆของสํานัก
คอมพิวเตอรเพ่ือใหไดขอมูลท่ีนําไปดําเนินการและแกไขปญหาในทันที ไดแกจุดบริการ Help Desk โดยมีชางเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนผูแกไขปญหาอุปกรณคอมพิวเตอร และยังมีบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรไปบริการตามหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือแกไขปญหาการใชงานระบบเครือขายระบบสารสนเทศและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีปญหา 
รวมท้ังจัดใหมีการสื่อสารผานชองทางอ่ืน ๆ เชน สื่อสังคมออนไลน เชน โทรศัพท e-mail, เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร
Facebook, Line กลองรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจซ่ึงแสดงดังตาราง
ตอไปนี้ 

ตารางท่ี 9  ชองทางการรับฟงเสียงของผูรับบริการตามชองทางบริการงานตางๆของสํานักคอมพิวเตอร 

กลุมลูกคา 
ชองทาง 

การรับฟงเสียง 
ของผูรับบริการ 

วิธีการ/กระบวนการ ผูรับผิดชอบ 

นิสิต 
บุคลากร 
อาจารย 
ผูบริหารมหาวิทยาลยั 
 

 โทรศัพท กําหนดกลุมเบอรโทรในการรับฟงตาม
ปญหาระบบท่ีใหบริการ โดยมีเบอรโทร
กลางท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการรับแจง
ปญหาและใหคําแนะนําการใชบริการ ใน
วันและเวลาราชการ 

ทุกฝาย  
(ตามตารางท่ี 2) 

 e-Mail 
 Group Mail 

 เม่ือมีการสอบถามผานทาง e-Mail 
แตละคน เม่ือตอบแลวให FW เขา
กลุม Mail 

 แบงการตอบคําถามตามระบบและ 
Group mail ของแตละฝาย 

 ผูใชบริการสามารถสงขอมูลถึงผูดูแล
ระบบไดโดยตรง โดยผูดูแลระบบจะ
ไดรับขอมูลทันทีผานอีเมล 

ทุกฝาย  
(ตามตารางท่ี 2) 
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กลุมลูกคา 
ชองทาง 

การรับฟงเสียง 
ของผูรับบริการ 

วิธีการ/กระบวนการ ผูรับผิดชอบ 

 เว็บไซตสํานัก
คอมพิวเตอร 

บริการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร 
กระจายขาวสารดาน ICT ใหกับผูสนใจ 

ทุกฝาย  
(ตามตารางท่ี 2) 

  Facebook  รวบรวมคําถามและคําตอบ 
 บริการรับแจงปญหา ใหคําแนะนํา

การใชบริการและรับเรื่องรองเรียน
ตลอด 24 ชั่วโมง ผานทางเฟสบุก
สํานักคอมพิวเตอร 

ทุกฝาย  
(ตามตารางท่ี 2) 

 แบบประเมิน
ความพึงพอใจตอ
การรับบริการ 

ใชแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจตอ
การรับบริการ 
(ประจําปการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

ทุกฝาย  
(ตามตารางท่ี 2) 

 จุดบริการ Help 
Desk 

กําหนดเบอรโทร.สายดวน ไวท่ีฝาย
ปฏิบัติการและบริการท้ังประสานมิตร
และองครักษ ใหบริการในวันและเวลา
ราชการ  

ฝายปฏิบัติการและ
บริการ 

 กลองรับความ
คิดเห็น 

จัดกลองรับคิดเห็นไว ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

ฝายปฏิบัติการและ
บริการ 
ฝายปฏิบัติการและ
บริการ 
ฝายบริการ
คอมพิวเตอร 
องครักษ 

บุคลากร 
อาจารย 
ผูบริหารมหาวิทยาลยั 

 Line ประชาสัมพันธกับกลุมผูใชงาน ทุกฝาย  
(ตามตารางท่ี 2) 

 

3.1ก(2) - ลูกคาในอนาคต (Potential CUSTOMERS) 

สํานักคอมพิวเตอรคํานึงถึงผูใชบริการในอนาคตวาเปนคนในยุคท่ีตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
เปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวันมากยิ่งข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการสํานักคอมพิวเตอรจึงมี
แนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ ดังตอไปนี้ 

1. การใชสื่อสังคม ผูใชบริการแตละคนตองการการตอบสนองตอปญหา/คําถามสวนตัวอยาง
รวดเร็วทันเหตุการณ รวมท้ังการบูรณาการผานชองทางสื่อสังคมท่ีผูใชบริการใชอยูเปน
ประจํา ไดแก Line Facebook เปนตน 
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2. การแกปญหาเบื้องตนดวยตนเองของผูใชเวลาท่ีเกิดปญหาอยางกะทันหัน ผูใชบริการยอม

คาดหวังวาจะมีขอมูลท่ีสามารถชวยเหลือในการแกปญหาไดอยางทันที ไดแก คูมือแนะนํา
การใชงานบริการตางๆในเว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร  

3. การใหบริการท่ีรวดเร็วข้ึนเม่ือผูใชบริการแจงปญหาขัดของตางๆ เชน การแกไขปญหา
อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย  และระบบสารสนเทศ เปนตน 

 

 3.1ข–การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคา 
(Determination of CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT) 

3.1ข(1) -ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction and ENGAGEMENT) 

สํานักคอมพิวเตอรมีวิธีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการ ท่ีทําใหไดสารสนเทศท่ี
สามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือการนําผลไปใชในการปรับปรุงการบริการและสรุปรายงานผลเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารเพ่ือรับทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะและแกไขปญหา ดังนี้ 

1. มีการรวบรวมสถิติยอดรวมการใชบริการจากลูกคา เชน SWU Mobile  มีการรวบรวม
จํานวน Active User รายสัปดาห / รายเดือน จํานวนการติดตั้งการใชงาน Application 
แตละเดือนของนิสิตและบุคลากร 

2. มีการประเมินความพึงพอใจ โดยครอบคลุมบริการตางๆ ไดแก  การบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  จุดบริการHelp desk  ท้ังท่ีประสานมิตรและองครักษ การบริการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เชน ระบบ Supreme  ระบบ HURIS  บริการเว็บเมล  บริการระบบ
โทรศัพทและประชุมทางไกล   

3. สํานักคอมพิวเตอรยังไมมีการประเมินความไมพึงพอใจจากผูรับบริการ โดยคาดวาจะเริ่ม
กําหนดใหมีการประเมินความไมพึงพอใจเปนหัวขอหลักขอหนึ่งในแบบประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการประจําป เริ่มดําเนินการปการศึกษา 2560 เปนตนไป โดยกําหนดเปน
คําถามปลายเปด “สิ่งท่ีทานไมพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักคอมพิวเตอรมากท่ีสุด 3 
ลําดับแรก” ใหผูรับบริการระบุความไมพึงพอใจบริการตางๆ ไดอยางอิสระ 

3.1ข(2) -ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคูแขง (Satisfaction Relative to Competitors) 

สํานักคอมพิวเตอรมีการประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการและวิเคราะหผลสรุปจัดทํารายงานเสนอท่ี
ประชุมผูบริหาร เพ่ือทราบและกระจายใหหัวหนาฝายรับไปแกไขหรือปรับปรุงในสวนท่ีเก่ียวของ หากเปนเรื่องท่ี
สามารถแกไขหรือปรับปรุงไดภายใตความพรอมของทรัพยากรท่ีมีอยูก็จะดําเนินการทันที หรือหากเปนเรื่องท่ี
เก่ียวของกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ก็ตองขอความเห็นชอบจากผูบริหารของมหาวิทยาลัยตอไป สวนการ
เปรียบเทียบผลสํารวจความพึงพอใจกับระดับความพึงพอใจขององคกรอ่ืนในระดับเดียวกัน ยังไมไดดําเนินการอยาง
เปนทางการ แตอยูระหวางการประสานงานและกําหนดการประชุมเพ่ือหารือรวมกันในปการศึกษา 2560 
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3.2 ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement 

 3.2ก -ผลติภัณฑ และการสนับสนุนลูกคา (Product Offering and CUSTOMER Support) 

3.2ก(1) -ผลิตภัณฑ (Product Offerings) 

ผลิตภัณฑหลักของสํานักคอมพิวเตอร คือ   
1. บริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสํานักคอมพิวเตอรไดจัดใหมีระบบเครือขายบัวศรีและระบบ

เครื่องแมขายไวคอยสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัย 
2. บริการหองเรียน ฝกอบรม และบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนเปนพ้ืนท่ี

บริการสําหรับการเรียนรูและศึกษาคนควา โดยการจัดเตรียมสถานท่ีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรท้ังท่ีประสานมิตรและองครักษสําหรับศึกษาคนควาใหแกผูใชบริการ รวมท้ัง
หองบรรยายเพ่ือสนับสนนุการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย 

3. การวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย
สํานักคอมพิวเตอรไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภารกิจตางๆ ไดแก
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียน 
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารเปนตน 

4. การถายทอดและเผยแพรความรูดานไอซีที สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจรับผิดชอบหลักใน
การจัดทําเว็บไซตของมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสารสนเทศท่ัวไปใหแกนิสิต คณาจารย บุคลากร
และบุคคลท่ัวไป 

3.2ก(2) -การสนับสนุนลูกคา (CUSTOME Support) 

สํานักคอมพิวเตอรมีวิธีการสนับสนุนลูกคาในเรื่องตางๆ จําแนกตามประเภทของลูกคาดังนี้ 

ตารางท่ี 10  วิธีการสนับสนุนลูกคาในเรื่องตางๆ 

ประเภทของลูกคา เรื่อง/วิธีการสนับสนุน ชองทางการส่ือสาร 

อาจารย บริการเครือขายบัวศรี - เอกสาร/หนังสือราชการ 
- อีเมล 
- โทรศัพท 

บริการการติดตอสื่อสาร 
บริการชวยเหลือ สนับสนุน และใหคําปรึกษา 
บริการหองเรียน ฝกอบรม และบรกิาร 
บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียน 

บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน 

บริการสารสนเทศท่ัวไป 
นิสิต บริการเครือขายบัวศรี - เอกสารเผยแพร 

- เว็บไซต 
- อีเมล 
- โทรศัพท 

บริการการติดตอสื่อสาร 
บริการชวยเหลือ สนับสนุน และใหคําปรึกษา 
บริการหองเรียน ฝกอบรม และบรกิาร 
บริการสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
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ประเภทของลูกคา เรื่อง/วิธีการสนับสนุน ชองทางการส่ือสาร 

บุคลากร บริการเครือขายบัวศรี - เอกสาร/หนังสือราชการ 
- อีเมล 
- โทรศัพท 

บริการการติดตอสื่อสาร 
บริการชวยเหลือ สนับสนุน และใหคําปรึกษา 
บริการหองเรียน ฝกอบรม และบรกิาร 
บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ หรือแผน ปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินงาน, 
รายงานประจําป 

บริษัทเอกชนผูแทน
จําหนายอุปกรณ
คอมพิวเตอร และ
อ่ืนๆ 

บริการระบบประกาศขาวจัดซ้ือจัดจาง 
 (e-Procurement)การติดตอ และ เจรจาตอรอง 

อีเมล, โทรศัพท, จดหมาย
ราชการ 

หนวยงานภายนอก 
และชุมชน 

บริการวิชาการดานคอมพิวเตอร เอกสารเผยแพร, เว็บไซต 
 บริการสารสนเทศท่ัวไป 

3.2ก(3) -การจําแนกลูกคา (CUSTOMER Segmentation) 

สํานักคอมพิวเตอรตระหนักดีวา ผูใชบริการท่ีเปนลูกคาหลักของสํานักคอมพิวเตอรนั้น มีความตองการ 
ในการใชบริการท่ีแตกตางกัน โดยจะใหความสําคัญและนําเสนอบริการท่ีตางกันตามประเภทของลูกคา ดังนี้ 

ตารางท่ี 11  การจําแนกลูกคา 

ประเภทของลูกคา บริการ ความตองการของลูกคา 

อาจารย บริการเครือขายบัวศรี เครือขายท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
ทุกพ้ืนท่ี สามารถใชงานไดรวดเร็ว 

บริการการติดตอสื่อสาร ระบบemailและโทรศัพท ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

บริการชวยเหลือ สนับสนุน และให
คําปรึกษา 

การบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอง 

บริการหองเรียน ฝกอบรม และบรกิาร ความพรอมใชงานของอุปกรณและ
บุคลากร 

บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ทันสมัย และมีความสะดวกในการเขาถึง 

บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงาน 

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ทันสมัย และมีความสะดวกในการเขาถึง 

บริการสารสนเทศท่ัวไป ทรัพยากรสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ทันสมัย และมีความสะดวกในการเขาถึง 
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ประเภทของลูกคา บริการ ความตองการของลูกคา 

นิสิต บริการเครือขายบัวศรี เครือขายท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ี สามารถใชงานไดรวดเร็ว 

บริการการติดตอสื่อสาร ระบบemailและโทรศัพท ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

บริการชวยเหลือ สนับสนุน และให
คําปรึกษา 

การบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอง 

บริการหองเรียน ฝกอบรม และบรกิาร ความพรอมใชงานของอุปกรณและ
บุคลากร 

บริการสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ทันสมัย และมีความสะดวกในการเขาถึง 

บุคลากร บริการเครือขายบัวศรี เครือขายท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ี สามารถใชงานไดรวดเร็ว 

บริการการติดตอสื่อสาร ระบบemailและโทรศัพท ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

บริการชวยเหลือ สนับสนุน และให
คําปรึกษา 

การบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอง 

บริการหองเรียน ฝกอบรม และบรกิาร ความพรอมใชงานของอุปกรณและ
บุคลากร 

บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหาร 

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ทันสมัย และมีความสะดวกในการเขาถึง 

ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหาร 

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ทันสมัย และมีความสะดวกในการเขาถึง 

บริษัทเอกชนผูแทน
จําหนายอุปกรณ
คอมพิวเตอรและ
อ่ืนๆ 

บริการระบบประกาศขาวจัดซ้ือจัดจาง 
 (e-Procurement) การติดตอ และ 
เจรจาตอรอง 

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ทันสมัย และมีความสะดวกในการเขาถึง 

หนวยงานภายนอก 
และชุมชน 

บริการวิชาการดานคอมพิวเตอร การถายทอดองคความรูท่ีสามารถนําไปใช
งานไดในชีวิตประจําวัน 

บริการสารสนเทศท่ัวไป ขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองและทันสมัย 
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3.2ข - การสรางความสัมพันธกับลูกคา (CUSTOMER Relationships) 

3.2ข(1) - การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) 

สํานักคอมพิวเตอรไดสงเสริมการนําจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเปนหลักให
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรยึดถือนําไปปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมการบริการท่ีดีตอผูใชบริการของสํานักคอมพิวเตอร
ตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบมีสวนรวมในการรักษาและสงเสริมชื่อเสียงเกียรติยศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให
เปนท่ียอมรับยกยองจากบุคคลท่ัวไปจึงไดโดยมีรายละเอียดสําคัญท่ีบุคลากรควรรับทราบตามหัวขอดังนี้ 

(1) หลักการของจรรยาบรรณ 

บุคลากรตองปฏิบัติตนตามหลักการของจรรยาบรรณโดยรวม ดงันี้ 

ยึดม่ัน ยืนหยัด ในสิ่งท่ีถูกตองซ่ือสัตยสุจริตและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความเปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและไมเลือกปฏิบัติยกเวนในกรณีท่ีเปนมาตรการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือขจัด
อุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถไดมีโอกาสเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและปฏิบัติหนาท่ีอยาง
ถูกตองตามทํานองคลองธรรมตอผูอ่ืน 

(2) จรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ 

บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ดังนี้ 

เปนผูมีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
โดยคํานึงประโยชนโดยสวนรวมเปนสําคัญพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ และมีวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาการทาง
วิชาการอยูเสมอใชวิชาชีพในการปฏิบัติงานของตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว บุคลากรตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพไดถูกกําหนดไวนั้นดวย 

(3) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาช้ันตน ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 

บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 

ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา โดยยึดหลักธรรมภิบาล
ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ดวยวิถีกัลยาณมิตรไมประพฤติผิดท้ังทาง
พฤตินัยหรือนิตินัยอันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียหรือความเสียหายตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ไมกระทําตนเปนอุปสรรคตอความเจริญของมหาวิทยาลัย 

(4) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน 

บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน ดังนี้ 

ปฏิบัติงานดวยคานิยมสรางสรรค คือ กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองซ่ือสัตย สุจริตและมีความ
รับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบัติและมุงผลสัมฤทธิ์ของงานปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถอุทิศตนเพ่ือมุงพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
ในขอบัญญัติทางกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ไมแสวงหา
ประโยชนจากชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนสวนตน หรือหมูคณะท้ังตองไมกระทําการใดๆโดยใช
ชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในอันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
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(5) จรรยาบรรณตอผูเรียน ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม 

บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอตอผูเรียน ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมดังนี้ 

ปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือ ศรัทธาของผูเรียน ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมปฏิบัติงานในหนาท่ีของ
ตนตอผูเรียน ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม อยางเต็มความสามารถ มีความเปนธรรม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีความสุภาพเรียบรอยตอผูเรียน ผูรับบริการ ประชาชนและวางตนใหเหมาะกับ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยรักษาขอมูล หรือความลับของผูเรียน ผูรับบริการและประชาชน ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปกปองการใชขอมูลหรือความลับอันเปนเหตุท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสียหรือความเสียหายตอ
ผูเรียน  ผูรับบริการ และประชาชนละเวนการกระทําการอันเปนการละเมิดท้ังพฤตินัยหรือนิตินัยอันจะกอใหเกิดความ
เสื่อมเสีย หรือความเสียหายตอผูเรียน ผูรับบริการและประชาชน 

3.2ข(2) - การจัดการกับขอรองเรียน (Complaint Management) 

สําหรับการจัดการขอรองเรียนท่ีไดรับมาจากนิสิต อาจารย  ผูบริหาร บุคลากร และผูใชบริการภายนอกผาน
ทางชองทางตางๆ ไดแก กลองรับความคิดเห็น  จดหมายรองเรียนอยางเปนทางการ  การเขาพบผูบริหารหรือ
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  โทรศัพท  e-mail ท้ังนี้ สํานักคอมพิวเตอรมีนโยบายการจัดการขอรองเรียน ดังนี้ 

ตารางท่ี 12.  รูปแบบการจัดการกับขอรองเรียน 

 

  

กลุมผูรองเรียน ชองทางรับขอรองเรียน วิธีการจัดการกับขอรองเรียน 

นิสิต 
อาจารย 
ผูบริหาร 
บุคลากร 
ศิษยเกา 
ผูปกครอง 
คูความรวมมือ 
ผูรับบริการอ่ืนๆ 

1. กลองรับความคิดเห็น 
2. เอกสารหนังสือรองเรียน

เปนทางการ 
3. การเขาพบผูบริหารหรือ

ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
4. โทรศัพท/โทรสาร 
5. e-Mail 
6. เว็บบอรด 

1. รับขอรองเรียนและรวบรวมขอมูล 
2. จําแนกประเภทขอรองเรียน กลุมผูรองเรียน ชอง

ทางการรองเรียน วิเคราะหระดับในการแกไข 
(เรงดวนทันที/ภายใน 24 ชม./ 7 วัน/15 วัน เปน
ตน) แกไขเบื้องตน สามารถยุติปญหาได 

3. ประสานงาน/ตรวจสอบ/สอบถาม โดยผูท่ีไดรับ
มอบหมายและภารกิจท่ีแตละฝายท่ีรับผิดชอบ 

4.  ติดตามการจัดการผล บันทึกและจัดเก็บเปนองค
ความรูในการปรับปรุงและการจัดการขอรองเรียน 

5. รายงานขอมูลตอคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 
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หมวด 6 การปฏิบัติการ 
(Operations) 

6.1กระบวนการทํางาน (Work Processes) 

 6.1ก - การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and PROCESS Design) 

6.1ก(1) - ขอกําหนดของผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and PROCESS Requirements) 

พันธกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอรคือ เปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจ ไดแก วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย การบริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายการบริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารของมหาวิทยาลัยการบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรการบริการวิชาการและ สนับสนุนงานวิจัยและ
งานอ่ืนๆ ซ่ึงกระบวนการทํางานของสํานักคอมพิวเตอรมีความสัมพันธกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมายดังนี้ 

ตารางท่ี .13  ขอกําหนดของผลิตภัณฑและกระบวนการ 

ภารกิจหลัก กระบวนการทํางาน ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

วางแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

สนับสนนุจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มศว 

 แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว 

การบริการการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

การใหบริการการและใหคําปรึกษา
การใชงานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

 ความพึงพอใจดานการใช
งาน การใหคําปรึกษา
แนะนํา และการแกไขปญหา 
ใหกับผูใชงาน 

การดูแลบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

 ขอมูลสถิติความพรอมใชงาน
ของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 
 ขอมูลสถิติความพรอมใชงาน

ของระบบระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย 

การบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 

การใหบริการการพัฒนาและให
คําปรึกษาการใชงานระบบ
สารสนเทศ 

 ความพึงพอใจดานการใช
งาน การใหคําปรึกษา
แนะนํา และการแกไขปญหา 
ใหกับผูใชงาน 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใช ท่ีทําการติดตั้ง
โปรแกรมสารสนเทศ 
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ภารกิจหลัก กระบวนการทํางาน ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

การดูแลบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

 จํานวนโมดูลของระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
ดานการบริการ การเรียน
การสอน และการบริหาร 
 รอยละของโครงการท่ีแลว

เสร็จตามกําหนดและ
งบประมาณ 

การบริการวิชาการและสนับสนนุ
งานวิจัย 

การจัดทําโครงการบริการวิชาการ  จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ใหบริการทางวิชาการ 

การบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองบรรยายและหอง
ประชุมทางไกล 

 ความพรอมใชงานของ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองบรรยายบัวศร ีหอง
ประชุมทางไกล 

การใหคําปรึกษาการใชงานและ
บริการซอมแซมอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

 ความพึงพอใจในการให
คําปรึกษาการใชงานและ
บริการซอมแซมอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

งานอ่ืนๆ การพัฒนาบุคลากร  จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาความรูและ ทักษะ
เพ่ิมเติม 
 ความพึงพอใจและความ

ผูกพันของบุคลากรตอ 
องคกร 

การเงิน บัญชี และพัสดุ  รอยละของงบดําเนินการ
ของสํานักคอมพิวเตอรตอ
งบดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย 
 การรายงานผลการใชจาย

งบประมาณเปนประจําทุก
เดือนตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจาํสันนัก
คอมพิวเตอร 

การรับรองคุณภาพ  ผลการประเมินผูบริหาร 
 รอยละการบรรลุตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติการ 
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ภารกิจหลัก กระบวนการทํางาน ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน 
 บริหารความเสี่ยง 

การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม  จํานวนโครงการ/กิจกรรม
การบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม 

6.1ก(2) - แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) 

สํานักคอมพิวเตอร มีการออกแบบกระบวนการทํางานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองการดําเนินงานใหบรรลุพันธกิจ 
โดยมีการกําหนดแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานและใชหลัก PDCA  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละงานอยาง
ชัดเจน กําหนดภาระงานท่ีตองรับผิดชอบ  มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตอหัวหนาฝาย  
ผูบริหาร และคณะกรรมการประจําสํานัก 

สําหรับกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวกับการดูแลโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตาง ๆ เปนกระบวนการทํางานท่ีจะอํานวยความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ 
โดยใชความสามารถของเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมในการทํางาน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว
ตอการใหบริการ  
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 6.1ข - การจัดการกระบวนการ (PROCESS Management) 

6.1ข(1) - การนํากระบวนการไปปฏิบัติ (PROCESS Implementation) 

สํานักคอมพิวเตอรจัดทําขอกําหนดของกระบวนการหลักท่ีสําคัญ โดยกระบวนการทํางานหลักของสํานัก
คอมพิวเตอรมีความสัมพันธกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมายการนํากระบวนการไปปฏิบัตินั้น จะดําเนินการโดยมี
ขอกําหนดท่ีสําคัญ และมีตัวชี้วัดสําหรับการกํากับผลงาน ซ่ึงวิธีการนําไปปฏิบัติดังนี้  

1. หัวหนาฝายแตละฝาย เปนผูทําหนาท่ีกํากับดูและติดตามการดําเนินงาน 
2. ผูปฏิบัติงานในแตละฝายดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานท้ังท่ีเปนทางการและไม

เปนทางการ  
3. ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะนํารายงานเขาสูท่ีประชุมผูบริหารของ 

สํานักคอมพิวเตอรเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานตอไป 

ตารางท่ี 14  กระบวนการหลัก 

กระบวนการหลัก ตัวช้ีวัดในการควบคุมการะบวนการ 

จั ด ทํ า แ ผ น แ ม บ ท เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มศว 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว 

การใหบริการการและใหคําปรึกษา
การใชงานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

ความพึงพอใจในการใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

การดูแลบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

ความพรอมใชงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
ความพรอมใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซค 
ความพรอมใชงานระบบคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือรองรับงานบริการ
สารสนเทศ 

การใหบริการการพัฒนาและให
คํ า ป รึ ก ษ า ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

ความพึงพอใจดานการใชงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา และการแกไข
ปญหา ใหกับผูใชงาน 

การดูแลบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

จํานวนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา/ปรับปรุงเพ่ือรองรับการใชงานบริการ
และบริหาร 
จํานวนการพัฒนาโมดลูในระบบ SWU Mobile 

จํานวนการพัฒนาปรับปรุงเวอรชั่นโมดูลของระบบบริหารจัดการ
เว็บไซตดวย DotNetNuke (DNN) 
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กระบวนการหลัก ตัวช้ีวัดในการควบคุมการะบวนการ 

การจัดทําโครงการบริการวิชาการ
แกสงัคม 

โครงการ/กิจกรรมใหบริการทางวิชาการแกสงัคม 

ก า ร บ ริ ก า ร ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอรหองบรรยายและหอง
ประชุมทางไกล 

ความพรอมใชงานของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหองบรรยายบัวศรี 
หองประชุมทางไกล 

การใหคําปรึกษาการใชงานและ
บริการซอมแซมอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

ความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาการใชงานและบริการซอมแซม
อุปกรณคอมพิวเตอร 

6.1ข(2) - กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES) 

กระบวนการสนับสนุนของสํานักคอมพิวเตอร เปนกระบวนงานท่ีสนับสนุนกระบวนการงานหลักโดยจะ
ดําเนินการตามขอกําหนดท่ีสําคัญ และมีตัวชี้วัดสําหรับ กํากับผลงาน ซ่ึงวิธีการนํากระบวนการไปปฏิบัติมีดังนี้ 

1. หัวหนาฝายหรือประธานคณะกรรมการงานกิจกรรม เปนผูทําหนาท่ีกํากับดูและติดตาม 
การดําเนินงาน 

2. ผูปฏิบัติงานในแตละฝายหรือคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงาน ท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ โดยผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะมาปรับปรุงเพ่ือเปน 
แนวทางการดําเนินงานใหมท่ีเหมาะสม 

3. ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอ นํารายงานเขาสูท่ีประชุมผูบริหารของสํานักคอมพิวเตอร 

ตารางท่ี 15  กระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการสนับสนุน ตัวช้ีวัดในการควบคุมการะบวนการ 

การพัฒนาบุคลากร จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูและ ทักษะเพ่ิมเติม 
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอ องคกร 

การเงิน บัญชี และพัสดุ งบดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอรตองบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
การรายงานผลการใชจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือนตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสนันักคอมพิวเตอร 

การรับรองคุณภาพ ผลการประเมินผูบริหาร 
การบรรลุตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 

การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการลดระดับ
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 

การทํานุบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม 

6.1ข(3) - การปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and PROCESS Improvement) 
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สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงนโยบาย 

ยุทธศาสตรและแผนงานตามแผนยุทธศาสตร 15 ปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและของสํานักคอมพิวเตอรฉบับ
ปจจุบันอีกท้ังยังคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศท้ังนี้เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวคิดและทิศทางของการดําเนินงานใหบรรลุผลตามปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสํานักคอมพิวเตอรได
กําหนดไวและเพ่ือใหสอดคลองในทิศทางเดียวกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 6.1ค - การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION Management) 

เนื่องจากเทคโนโลยีดาน ICT มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สํานักคอมพิวเตอรไดแสวงหานวัตกรรม
ใหมๆ เพ่ือใหกระบวนการหลักสามารถดําเนินงานตอบสนองตอผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. ความรวมมือการติดตั้งระบบสื่อสารขอมูลแบบไรสาย (Wireless LAN) ระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัท แอดวานซไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 

3. SWU Mobile เปน Mobile Application ผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟนและแท็บเล็ตเพ่ือ
เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยใหแกนิสิตคณาจารย 
บุคลากร หนวยงานและประชาชนท่ัวไปซ่ึงถือวาเปนชองทางหนึ่งในปจจุบันมีการใชงาน
อยางแพรหลายและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness 

6.2ก - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS) 

สํานักคอมพิวเตอร มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคา ความพึงพอใจ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป และการประเมินคุณภาพการศึกษานํามาวิเคราะหและปรับปรุงโดยใช
กระบวนการ PDCAโดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรท้ังนี้ ไดมีการ
ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใหแกมหาวิทยาลัยทราบตามวาระ เชน ทุก 6 เดือน และทุกสิ้น
ปงบประมาณ  และมีการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1. มีการรายงานผลการใชจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือนตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร 

2. มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคุมและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางาน   
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการประหยัดพลังงาน 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม 

สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคนท่ีปฏิบัติงานในกระบวนงานตาง ๆ  จะมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผล
งานหรือความสําเร็จของงาน หรือ KPI  (Key Performance Indicator) เอาไว  

 6.2 ข - การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply-Chain Management) 

สํานักคอมพิวเตอรมีกระบวนการคัดเลือกบริษัทผูสงมอบใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
ผูใหขอมูล เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในการพัฒนาระบบการใหบริการท่ีไดมาตรฐาน มีการควบคุมข้ันตอนการ
พัฒนาระบบการใหบริการเพ่ือใหมีประสิทธิภาพของผลผลิต  มีการสงมอบการใหบริการ มีการใหบริการหลังการใช
งาน มีคณะกรรมการตรวจสอบสินคาใหเปนไปตามคุณลักษณะท่ีไดกําหนดไว  ดานการพัฒนาระบบนําหลักการ 
SDLC มาใชสําหรับการพัฒนา  ไดแก  ศึกษาและทําความเขาใจความตองการ  สํารวจและรวบรวมความตองการ  
ยืนยันความตองการ  และพัฒนาทดสอบและติดตั้ง  จัดเตรียมความพรอมของฮารดแวร ซอฟทแวร และบุคลากร 
สําหรับดําเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม 

 6.2 ค - การเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency 
Preparedness) 

6.2ค(1) - ความปลอดภัย (Safety) 

สํานักคอมพิวเตอรมีการตรวจสอบความพรอมการใหบริการของทรัพยากรสารสนเทศเปนประจํา  มีการ
ปรับปรุงระบบความปลอดภัยของเครื่องใหบริการใหมีความทันสมัยสมํ่าเสมอ  มีการสํารองขอมูลอยางเปนระบบและ
ทดสอบการกูคืนขอมูลอยางสมํ่าเสมอ  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกพันธกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ตนทุนในการทํางาน  มีระบบสํารองกระแสไฟฟาในกรณีไฟฟาดับฉุกเฉินและมีแผนการตรวจสอบอุปกรณใหพรอมใช
งานอยูเสมอ  ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงและกลองวงจรปดใหครอบคลุมพ้ืนท่ี  มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจํา
อาคารและระงับแจงเหตุการณฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  มีเบอรโทรศัพทสายตรง (Hot Line) ท่ีสามารถติดตอ
สอบถามกับเจาหนาท่ีในระหวางเกิดสถานการณฉุกเฉิน 
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6.2ค(2) - การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 

การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในเรื่องของอาคารสถานท่ี สํานักคอมพิวเตอรมีการเตรียมการ ดังนี้  
1. มีเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กตามชั้นตาง ๆ และมีการฝกซอมหนีไฟปละ 1 ครั้ง 
2. มีกลองวงจรปดติดตั้งทุกชั้นเพ่ือปองกันการโจรกรรม และเหตุรายท่ีจะอาจเกิดข้ึน 
3. มีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองติดตั้งท่ีหองคอมพิวเตอรกลางท้ังประสานมิตรและองครักษ   

เพ่ือรองรับเม่ือกระแสไฟฟาขัดของ 
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หมวด 7 ผลลพัธ 
(Results) 

ตารางท่ี 16  หมวด 7 ผลลัพธ 

หัวขอ ช่ือตัววัด ขอมูลป 2559 
(ปการศึกษา/ปปฏิทิน) 

หนวย
วัด 

7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and Process Results) 
7.1กผลลัพธดานผลิตภัณฑและบริการท่ีมุงเนนลูกคา (Customer Focused Product and Service 

Results) 
 (1) ความพรอมใชงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน (เปาหมาย รอยละ 95) 
รายงานขอมูลสถิติความพรอมใชงานของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 97.16 

รายงานขอมูลสถิติ
ความพรอมใชงาน
ของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

รอยละ 

 (2) ความพรอมใชงานระบบคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือรองรับ
งานบริการสารสนเทศ (เปาหมาย รอยละ 95) 

รายงานขอมูลสถิติความพรอมใชงานของระบบระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย คิดเปนรอยละ 99.67 

รายงานขอมูลสถิติ
ความพรอมใชงาน
ของคอมพิวเตอร 
แมขาย 

รอยละ 

 (3) จํานวนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา /ปรับปรุง เพ่ือรองรับการ 
ใชงาน (เปาหมาย 5 ระบบตอป ) 

จํานวนโมดูลของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดานการบริการ 
การเรียนการสอน และการบริหาร โดยในปการศึกษา 2559 
ทางสํานักคอมพิวเตอรไดทําการพัฒนาโมดูลเพ่ิมเติมจํานวน  6
ระบบ เพ่ือรองรับความตองการของผูใชงาน 

รายงานการ
ปรับปรุงจํานวนโม
ระบบงานของระบบ
สารสนเทศ 

จํานวน
โมดูล 

 (4) จํานวนการพัฒนาโมดลูในระบบ SWU Mobile  
(เปาหมาย 5 โมดูลตอป) 

จํานวนโมดูลของระบบ SWU Mobile เพ่ือการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย การบริการนิสิต อาจารย 
บุคลากร และผูสนใจท่ัวไป 
โดยในปการศึกษา 2559 ทางสํานักคอมพิวเตอรไดทําการ
พัฒนาโมดูลเพ่ิมเติมจํานวน 5 โมดูล เพ่ือรองรับความตองการของ
ผูใชงาน 

รายงานการ
ปรับปรุงจํานวน
โมดูลของระบบ
SWU Mobile 

จํานวน
โมดูล 

 (5) จํานวนการพัฒนาปรับปรุงเวอรชั่นโมดูลของระบบบริหาร
จัดการเว็บไซตดวย DotNetNuke (DNN) 
(เปาหมาย 3 โมดูลตอป) 

จํานวนโมดูลท่ีไดรับการปรับปรุงเวอรชั่นของระบบบริหาร
จัดการเว็บไซตดวย DotNetNuke (DNN) 

รายงานการ
ปรับปรุงจํานวน
โมดูลของระบบ
บริหารจัดการ
เว็บไซตดวย 

จํานวน
โมดูล 

[39] 
 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2269&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2269&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2269&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2269&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2270&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2270&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2270&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2270&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2271&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2271&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2271&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2271&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2268&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2268&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2268&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2268&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2266&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2266&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2266&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2266&DOC_TYPE=19
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=2266&DOC_TYPE=19


 

หัวขอ ช่ือตัววัด ขอมูลป 2559 
(ปการศึกษา/ปปฏิทิน) 

หนวย
วัด 

โดยในปการศึกษา 2559 ทางสํานักคอมพิวเตอรไดทําการ
ปรับปรุงโมดูลเพ่ิมเติมจํานวน 3 โมดูล เพ่ือรองรับความ
ตองการของผูดูแลเว็บไซตสวนงาน 

DotNetNuke 
(DNN) 

 (6) ความพรอมใชงานของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง
บรรยายบัวศรี หองประชุมทางไกล (เปาหมาย รอยละ 90 ) 

รายงานความพรอมใชงานของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง
บรรยายบัวศรี หองประชุมทางไกลคิดเปนรอยละ 100 

ขอมูลสถิติความ
พรอมใชงานของ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หอง
บรรยายบัวศร ีหอง
ประชุมทางไกล 

รอยละ 

 (7) ความพรอมใชงานของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
หองประชุมทางไกล (เปาหมาย รอยละ 90 ) 

รายงานความพรอมใชงานของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
หองประชุมทางไกลคิดเปนรอยละ 100 

ขอมูลสถิติความ
พรอมใชงานของ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หอง
ประชุมทางไกล 

รอยละ 

7.1ขผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน (Work Process Effectiveness Results) 
 (1) จัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร  

ป พ.ศ. 2560-2564 
แผนยุทธศาสตร
สํานักคอมพิวเตอร  
ป พ.ศ. 2560-2564 

ฉบับ 

7.1ค  ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน(Supply-Chain Management Results) 
 (1) การรายงานผลการใชจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  
รายงานสรุปการเบิกจายเงินรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 25 สิงหาคม 2560) 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 

 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (Customer-Focused Results) 
7.2ก  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (Customer-Focused Results) 
7.2ก(1)  ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) 

 (1) ความพึงพอใจในการใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
(เปาหมาย ≥4) 

ผลการสํารวจความพึงพอใจดานการใชงาน การใหคําปรึกษา
แนะนํา และการแกไขปญหา ใหกับผูใชงาน(อยูระหวางการ
รวบรวมขอมูลแบบสํารวจ) 

ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคา 

คาเฉลี่ย 
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หัวขอ ช่ือตัววัด ขอมูลป 2559 
(ปการศึกษา/ปปฏิทิน) 

หนวย
วัด 

 (2) ความพึงพอใจในการใชระบบ SWU Mobile (เปาหมาย 
≥4) 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช ท่ีทําการติดตั้งโปรแกรม 
SWU Mobile บนระบบ Play Store (คาเฉลี่ยเทากับ 4.7) 
และ APP Store(คาเฉลี่ยเทากับ 3.2)ผลการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชท้ัง 2 ระบบ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) 

ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคา 

คาเฉลี่ย 

 (3) ความพึงพอใจในการใชระบบบริหารจัดการเว็บไซตดวย 
DotNetNuke (DNN) (เปาหมาย ≥4) 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการเว็บไซต
ดวย DotNetNuke (DNN)(คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) 

ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคา 

คาเฉลี่ย 

 (4) ความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศ (เปาหมาย ≥4) 
ผลการสาํรวจความพึงพอใจดานการใชงาน การใหคําปรึกษา

แนะนํา และการแกไขปญหา ใหกับผูใชงาน (อยูระหวางการ
รวบรวมขอมูลแบบสํารวจ) 

ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคา 

คาเฉลี่ย 

 (5) ความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาการใชงานและบริการ
ซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอร (เปาหมาย ≥4) 

ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาการใชงานและ
บริการซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอร(คาเฉลี่ยเทากับ 4.88) 
 

ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคา 

คาเฉลี่ย 

 (6) ความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาการใชงานและบริการ
ซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอร (เปาหมาย ≥ 4) 

ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาการใชงานและ
บริการซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอร(คาเฉลี่ยเทากับ 4.29) 

ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคา 

คาเฉลี่ย 

7.2ก(2)  ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) 

 
ในปการศึกษา 2560 สํานักคอมพิวเตอรไมไดมีการดําเนินการ
จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 

  

7.3  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (Workforce-Focused Results) 
7.3ก  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (Workforce Focused Results) 
7.3ก(1)  ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 

 ในปงบประมาณ 2560 สํานักคอมพิวเตอรมีบุคลากรท้ังสิ้น 49 
อัตรา อัตราท่ีมีคนครอง  43 อัตรา วาง 6 อัตรา 
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560) 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจาํสํานัก
คอมพิวเตอร 

 

7.3ก(2)  บรรยากาศการทํางาน (Workforce Climate) 
 ในปการศึกษา 2560 สํานักคอมพิวเตอรไมไดมีการดําเนินการ

จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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หัวขอ ช่ือตัววัด ขอมูลป 2559 
(ปการศึกษา/ปปฏิทิน) 

หนวย
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7.3ก(3)  การทําใหบุคลากรมีความผกูพัน (Workforce Engagment)  
 ในปการศึกษา 2560 สํานักคอมพิวเตอรไมไดมีการดําเนินการ

จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 คาเฉลี่ย   

7.3ก(4)  การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development) 
 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 

(เปาหมาย 100%) 
ในปงบประมาณ 2560 สํานักคอมพิวเตอรมีบุคลากรท้ังสิ้น 49 
อัตรา และทุกคนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงาน 
คิดเปน 100 %(ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560) 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 

รอยละ  

7.4ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแลองคกร (Leadership and Governance Results) 
7.4กผลลัพธดานการนําองคการ การกํากับดูแลองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม 

(Leadership, Governance and Societal Responsibility Results) 
7.4ก(1)  การนําองคกร (Leadership) 

 ผลการประเมินผูบริหาร (เปาหมาย ≥ 4) 
ผลการประเมินผูบริหารสํานักคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2560
คาเฉลี่ยเทากับ4.13 

ผลการประเมิน
ผูบริหารประจําป
งบประมาณ 2560 
ครั้งท่ี 1/2560 
ครั้งท่ี 2/2560 

คาเฉลี่ย 

7.4ก(2)  การกํากับดูแลองคกร (Governance) 
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจาํปงบประมาณ 2560 (เปาหมาย 5 คะแนน) 
ผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ของสํานักคอมพิวเตอร ได 5 คะแนน  

รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

คะแนน 

7.4ก(3)  กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ (Law and Regulation) 
 -   
7.4ก(4)  จริยธรรม (Ethics) 

 การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของสํานักคอมพิวเตอร 
ประจาํปงบประมาณ 2560เปาหมาย 5 กิจกรรม 
ผลการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมป
การศึกษา 2559 มีจํานวน 4 กิจกรรม ไดแก  
1)งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 23 ป 
2) สืบสานประเพณีวันสงกรานต 2560 
3) งานวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
4) มีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานการทํานุ
บํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประจาํปงบประมาณ 
2560 

กิจกรรม 
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สงเสริมและเขารวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
 

7.4ก(5)  สังคม (Society) 
 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ 2560 

(เปาหมาย อยางนอย 1 โครงการ/กิจกรรม) 
ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 
2560ของสํานักคอมพิวเตอร มีการจัดโครงการบริการวิชาการ 
โดยมี 2 กิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมท่ี 1 : การจดัการและประยุกตใชงานโปรแกรมในระบบ
คอมพิวเตอรอยางมืออาชีพ 
กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาเว็บไซตหนวยงานดวยระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต (CMS)  

รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก
ชุมชน ประจําป
งบประมาณ 2560 

โครงการ
/
กิจกรรม 

7.4ข ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัต(ิStrategy Implementation Results) 
 การบรรลุตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสํานักคอมพิวเตอร 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560ไดแก โครงการตามแผน
ยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร จํานวน 35 โครงการ (เปาหมาย 
รอยละ 100) 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2560มีดังนี้ 
1) โครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวน 7 โครงการ 
    (คิดเปนรอยละ 20.00)  
2) โครงการท่ีดําเนินการเร็วกวาแผน จํานวน 1 โครงการ   
    (คิดเปนรอยละ 2.86) 
3) โครงการท่ีดําเนินการแลวตามแผน จํานวน 20 โครงการ  
   (คิดเปนรอยละ 57.14) 
4) โครงการท่ียกเลิก จํานวน 2 โครงการ  
    (คิดเปนรอยละ 5.71) 
5) โครงการท่ีชะลอไปในปถัดไป จํานวน 1 โครงการ  
    (คิดเปนรอยละ 2.86) 
    ระดับความสําเร็จรวม คิดเปนรอยละ 80.00  

สรุปผลการ
ดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการ
สํานักคอมพิวเตอร 
ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
(รอบไตรมาสท่ี 3) 
 

รอยละ 

7.5  ผลลัพธดานการเงินและตลาด (Financial and Market Results) 
7.5กผลลัพธดานการเงินและตลาด (Financial and Market Results) 
7.5ก(1)  ผลการดําเนินการดานการเงิน (Financial Performance) 
 รอยละของงบดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอร 

งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย (เปาหมาย รอยละ 3) 
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หัวขอ ช่ือตัววัด ขอมูลป 2559 
(ปการศึกษา/ปปฏิทิน) 

หนวย
วัด 

- งบดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอรท่ีไดรับในปงบประมาณ 
2560เปนเงิน 14,820,700บาท 
- งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2560  
เปนเงิน 4,637,921,900บาท ดังนั้น รอยละของงบดําเนินการ
ของสํานักคอมพิวเตอรตองบดําเนินการของมหาวิทยาลัยคือ 
0.32 -  

7.5ก(2)  ผลลัพธการดําเนินการดานตลาด (Marketplace Performance) 
 ในปการศึกษา 2560 สํานักคอมพิวเตอรไมไดมีการดําเนินการ

ดานตลาด 
 รอยละ 
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