
สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  ก 
บทท่ี ๑ ส่วนนํา  ๑ 
 ๑ ความเป็นมา  ๑ 
  ๑.๑ ชื่อหน่วยงาน  ๑ 
  ๑.๒ ท่ีตั้ง สถานท่ี  ๑ 
  ๑.๓ ความเป็นมา  ๑ 
 ๒ ปรัชญา ปณิธาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ๖ 
  ๒.๑ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  ๖ 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์  ๖ 
  ๒.๓ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์กับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๗ 
  ๒.๔ แผนท่ียุทธศาสตร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๘ 
 ๓ แผนปฏิบัติราชการประจําปี  ๙ 
 ๔ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร  ๑๓ 
 ๕ รายนามผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์  ๑๕ 
 ๖ รายละเอียดภารกิจหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย  ๑๖ 
 ๗ งานบริการท่ีสนับสนุนและตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ๒๖ 
  ๗.๑ การให้บริการต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๒๖ 
  ๗.๒ บุคลากร  ๕๓ 
 ๘ งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  ๕๔ 
 ๙ การบริการวิชาการแก่สังคม  ๕๔ 
  ๙.๑ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ๕๔ 
  ๙.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ๕๖ 
  ๙.๓ การศึกษาดูงาน / การฝึกงานนักศึกษา  ๕๗ 
 ๑๐ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ๕๗ 
  
 
 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 ๑๑ การบริหารจัดการ  ๕๙ 
  ๑๑.๑ งบประมาณ  ๕๙ 
  ๑๑.๒ การพัฒนาบุคลากร  ๖๑ 
 ๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ๖๖ 
  ๑๒.๑ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร ์  ๖๖ 
  ๑๒.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๖๗ 
  ๑๒.๓  การประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๖๘ 
  ๑๒.๔  โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์  ๖๘ 
  ๑๒.๕   ข้ันตอนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๖๙ 
  ๑๒.๖  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๖๙ 
  ๑๒.๗  องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินท่ีใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพ  ๗๐ 
  ๑๒.๘   ตารางสถิติผลการตรวจประเมิน  ๗๐ 
 ๑๓   การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๗๑ 
บทท่ี ๒  ส่วนสาระ   ๘๓ 
 องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ  ๘๓ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  : การบริการวิชาการแก่สังคม  ๘๓ 
 องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ  ๘๗ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ .๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  ๘๗ 
บทท่ี ๓  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ.  ๙๕ 
 ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  ๙๕ 
บทท่ี ๔  ตัวช้ีวัดตามภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๙๗ 
 ๑   การรายงานผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๙๗ 
ภาคผนวก    ๑๐๓ 
 รายงานผลการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายเดือน  ๑๐๕ 
  
  
  
  



สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบความสอดคล้องยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร     ๗ 
ตารางท่ี ๒ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๙ 
ตารางท่ี ๓ จํานวนจุดติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในแต่ละวิทยาเขต  ๒๖ 
ตารางท่ี ๔ จํานวนอุปกรณ์บนเครือข่าย  ๒๘ 
ตารางท่ี ๕ จํานวนสมาชิก SUNet   ๒๘ 
ตารางท่ี ๖ สรุปการให้บริการระบบประชุมทางไกลประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๓๒ 
ตารางท่ี ๗ ข้อมูลห้องให้บริการ/ห้องปฏิบัติการ  ๓๓ 
ตารางท่ี ๘ สถิติการใช้งานระบบ MIS และระบบงานอ่ืนๆ  ๓๕ 
ตารางท่ี ๙ สถิติการเช้าใช้ e-learning  ๓๘ 
ตารางท่ี ๑๐ สถิติการให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๔๙ 
ตารางท่ี ๑๑ รายละเอียดซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการ  ๕๐ 
ตารางท่ี ๑๒ จํานวนบุคลการแยกประเภทของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๕๓ 
ตารางท่ี ๑๓ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๕๔ 
ตารางท่ี ๑๔ ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๕๖ 
ตารางท่ี ๑๕ นักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืนมาฝึกงาน  ๕๗ 
ตารางท่ี ๑๖ งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ   

๒๕๕๔-๕๘    ๕๙ 
ตารางท่ี ๑๗ ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จําแนกตามหมวดรายจ่าย ๕๙ 
ตารางท่ี ๑๘ ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จําแนกตามหมวดรายจ่าย ๖๐ 
ตารางท่ี ๑๙ ตารางรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จําแนกตามงาน ๖๐ 
ตารางท่ี ๒๐ จํานวนบุคลากรท่ีอยู่ระหวา่งการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ๖๑ 
ตารางท่ี ๒๑ จํานวนบุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ  ๖๑ 
 
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางท่ี ๒๒ ตารางสถิติผลการตรวจประเมิน  ๗๐ 
ตารางท่ี ๒๓ ตารางการนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๗๑ 
ตารางท่ี ๒๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ศูนย์คอมพิวเตอร์  ๗๖ 
ตารางท่ี ๒๕ ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ  ๙๕ 
ตารางท่ี ๒๖ การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  ๙๕ 
ตารางท่ี ๒๗ ตารางรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๘  ๙๗ 
ตารางท่ี ๒๘ รายงานผลการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายเดือน  ๑๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญรูป 
 
  หน้า 
รูปท่ี ๑ แผนท่ียุทธศาสตร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๖๑  ๘ 
รูปท่ี ๒ แผนภูมิอัตรากําลังของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๑๓ 
รูปท่ี ๓ แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของศูนย์คอมพิวเตอร์  ๑๔ 
รูปท่ี ๔ รูปแสดงบริเวณจุดให้บริการ SU Wi-Fi  ๒๗ 
รูปท่ี ๕ รูปแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ๒๙ 
รูปท่ี ๖ รูปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร  ๓๐ 
รูปท่ี ๗ รูปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง  ๓๐ 
รูปท่ี ๘ รูปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรส์ําหรับการเรียนการสอน  ๓๑ 
รูปท่ี ๙ รูปบริเวณ Open Learning Space  ๓๑ 
รูปท่ี ๑๐ รูปห้องประชุมทางไกล นริศรานุวัดติวงศ์ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  ๓๒ 
รูปท่ี ๑๑  รูปห้องประชุมทางไกล ชั้น ๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสํานักงานอธิการบดี    

ตลิ่งชัน     ๓๒ 
รูปท่ี ๑๒ รูปหน้าเว็บ e-learning   ๓๗ 
รูปท่ี ๑๓ รูปแสดง Log File การเข้าใช้ระบบ suelearning  ๓๙ 
รูปท่ี ๑๔ ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนรายวิชา ๕๖๑๑๐๕ : สรีรวิทยามนุษย์สําหรับนักศึกษา

เภสัชศาสตร ์    
 
๔๐ 

รูปท่ี ๑๕ ตัวอย่าง Title บทเรียน  ๔๑ 
รูปท่ี ๑๖ ตัวอย่าง Title บทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙  ๔๑ 
รูปท่ี ๑๗ ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙ หน้าท่ี ๑  ๔๒ 
รูปท่ี ๑๘ ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙ หน้าท่ี ๒  ๔๒ 
รูปท่ี ๑๙ ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙ หน้าท่ี ๓  ๔๓ 
รูปท่ี ๒๐ ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙ หน้าท่ี ๔  ๔๓ 
รูปท่ี ๒๑ ตัวอย่างหน้าระบบของอาจารย์ผู้สอน  ๔๔ 
รูปท่ี ๒๒ ตัวอย่างหน้าจอกิจกรรมการบ้านในระบบ  ๔๔ 
รูปท่ี ๒๓ ตัวอย่างหน้าจอเว็บบอร์ดในระบบ  ๔๕ 
รูปท่ี ๒๔ ตัวอย่างหน้าจอเว็บบอร์ดในระบบท่ีตอบคําถาม  ๔๖ 
รูปท่ี ๒๕ จุดให้บริการ ICT Service  ๔๖ 
รูปท่ี ๒๖ หน้าแรกของเว็บมหาวิทยาลัยศิลปากร  ๔๖ 



 สารบัญรูป (ต่อ) 
 
  หน้า 
รูปท่ี ๒๗ หน้าแรกสถานีวิทยุ SURadioNet  ๔๙ 
รูปท่ี ๒๘ หนา้จอเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี  ๕๑ 
รูปท่ี ๒๙ หน้าจอเว็บไซต์กองคลัง   ๕๒ 
รูปท่ี ๓๐ หน้าจอเว็บไซต์กองนิติการ  ๕๒ 
รูปท่ี ๓๑ กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ๕๘ 
รูปท่ี ๓๒ วงจรคุณภาพ    ๖๗ 
  
   
   
   
   
 



  บทสรุปผู้บริหาร 

ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักท่ีให้การสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขตในกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานและการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักภายในมหาวิทยาลัย (SUNET, SU-WiFi) การ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักผ่านทางเครือข่าย UNINET ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสํารองผ่านทางสายเช่าจากผู้ให้บริการ CAT การให้บริการเครื่องแม่ข่าย
สําหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการเรียน
การสอนทางไกล การให้บริการพ้ืนท่ีสําหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือการเข้าถึง
สารสนเทศและบริการต่างๆสําหรับนักศึกษา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์สําหรับการ
บริหารจัดการในกิจการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีหน้าท่ีฝึกอบรมนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการให้คําปรึกษา
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร และ หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ความสําคัญ โดยจะ
มุ่งเน้นไปท่ีการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องท่ีจําเป็นแก่การ
นําไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนต่างๆ ท่ีอยู่โดยรอบในภูมิภาคตะวันตก  
เป็นต้น 
  สําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ได้มีการดําเนินการต่อเนื่องจากการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
ให้บริการ Cloud services โดยเริ่มมีการใช้งาน Google App for Education ซึ่งเป็น Public Cloud 
Services สําหรับงานด้านการเรียนการสอน และ Microsoft Office๓๖๕ ซึ่งถูกติดตั้งในแบบ Hybrid Cloud 
Services สําหรับเน้นในงานด้านบริหารจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ICT นอกจากนี้ศูนย์
คอมพิวเตอร์ยังได้ดําเนินการในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ภาครัฐให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกระทรวง ICT ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO๒๗๐๐๑ 
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดในแผนยุทธศาสตร์ โดยการดําเนินการยังอยู่ในข้ันตอนเตรียมความพร้อมของข้อมูลและ
เอกสารเก่ียวข้องสําหรับยื่นรับรองต่อกระทรวง ICT 
 ในกิจกรรมด้านบริการวิชาการและวิจัยนั้นได้มีลักษณะบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการและ
การทําวิจัยจากงานประจําท่ีทํา เช่น กิจกรรมของศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีทํางานร่วมมือกับท้องถ่ินและ
ส่วนกลางในการทําชิ้นงานวิจัยด้านโบราณคดีเชิงพ้ืนท่ีและนําผลท่ีได้จากงานวิจัยมาให้บริการวิชาการแก่
กลุ่มเป้าหมาย หรืองานประจําของฝ่ายพัฒนาโปรแกรมก็นําวิธีดําเนินการวิจัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมท่ี
ใช้งานในหน่วยงานต่างๆเช่นการพัฒนาระบบ e-Meeting มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น 
โดยภาพรวมในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ผลการดําเนินการของศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถดําเนินการเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว้โครงการและกิจกรรมต่างๆท่ีถูกกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ สามารถดําเนินการได้
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดเป็นส่วนใหญ่ มีบางประเด็นท่ียังไม่เป็นไปตามเป้า เช่น กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ี
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คาดหวังให้สมาชิกของศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาตนเองโดยการจัดสรรงบประมาณสําหรับการเข้าอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ตามอัธยาศัยหรือการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสอบเทียบมาตรฐานบุคลากรด้าน IT ซึ่งผลลัพธ์
ค่อนข้างต่ํากว่าเป้าหมายมากและคงจะต้องปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการประเมินคุณภาพในองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานสนับสนุนท่ี
ส่วนกลางกําหนดให้ได้แก่ องค์ประกอบท่ี ๓ และ ๕  รวมเป็น ๒ องค์ประกอบ ๒ ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมิน
ตนเองครั้งนี้เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ได้คะแนน ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ สรุปพบว่ามีการดําเนินงานได้คุณภาพใน
ระดับดีมาก ดังรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบดังนี ้ 
 องค์ประกอบท่ี ๓   บริการวิชาการ  
  คิดเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ได้คะแนน   ๔  คะแนน   
  ผลการดําเนินงานได้คุณภาพ ระดับดี 
 องค์ประกอบท่ี ๕   การบริหารและการจัดการ 
  คิดเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ได้คะแนน   ๔ คะแนน   
  ผลการดําเนินงานได้คุณภาพ ระดับดี 
 
 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  การกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ส่งผลให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถดําเนินการให้บริการต่างๆแก่
สมาชิกได้ดีข้ึน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้มากข้ึน ดังนั้นจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนา
ภาพรวมของศูนย์คอมพิวเตอร์ พอจะสรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 ๑.  บุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรท่ีดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรในการทําหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย ม่ังคงแข็งแรง มีมาตรฐาน และสามารถขยาย
ขอบข่ายการให้บริการได้ตามความต้องการของผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 

 ๓. ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์โดย
ศูนย์คอมพิวเตอร์และยังเป็นศูนย์กลางในการบริหารและการบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและวิจัย  

 ๔. มีงบประมาณในการผลิตสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องจากงบประมาณแผ่นดิน มี
การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อการสอนท่ีผลิตข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยระบบ
จัดการเรียนการสอนทางไกล Moodle โดยทํางานร่วมกับบริการ Google App for 
Education 

 ๕. มีงบประมาณต่อเนื่องสมํ่าเสมอจากเงินรายได้ในส่วนค่าบํารุงให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ 



  บทสรุปผู้บริหาร 

ค 

 จุดอ่อน 
 ๑.  ขาดการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในส่วนครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ให้เหมาะสมกับการเติบโตของมหาวิทยาลัย และความต้องการ
ของผู้ใช้ 

 ๒. โครงสร้างของมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค์สําคัญในด้านการ
ให้บริการและการบริหารจัดการและทรัพยากร 

 ๓. ภาระค่าใช้จ่ายในส่วนสาธารณูปโภคต่างๆท่ีใช้ร่วมกันท้ังมหาวิทยาลัย เช่น ค่าไฟฟ้าสําหรับ
เครื่องแม่ข่ายรับฝากจากหน่วยงานและเครื่องแม่ข่ายท่ีให้บริการส่วนกลาง ค่าเช่าสายสํารอง
การใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายเหลา่นี้ยังคงเป็นภาระด้านงบประมาณท่ี
ศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบสําหรับปีนี้มีการปันส่วนไปยังหน่วยงานอ่ืนได้บ้างบางส่วนซึ่งก็
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ 

 ๔. มีการบริหารจัดการและติดตามงานอย่างเป็นระบบมากข้ึนจากการวางแผนและการติดตาม
ผลในระดับผู้บริหาร แตก่ารทํางานยังข้ึนกับความสามารถและความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล
ระดับปฏิติการ การดําเนินการยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานในการทํางานและการให้บริการ 
ทําให้มักเกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการ 

 ๕. ขาดแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนในด้านการพัฒนาบุคลากรท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
 ๖. โครงสร้างของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นโครงสร้างเดิมซึ่งในขณะนั้นภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์

ยังจํากัดเฉพาะเรื่องงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แต่ปัจจุบันภาระหน้าท่ีของศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย โดย
ถูกวางเป็นองค์กรหลักท่ีต้องรองรับพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
โดยรวม ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวเป็นอุปสรรค์ท้ังในด้านการบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากร
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะต้องมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสม
เพ่ือรองรับพันธกิจท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ๗. การให้บริการท่ียังคงเป็นแบบตั้งรับ Reactive, Routine/Maintenance มากกว่าการเป็น  
Proactive, Project-based 

 
 แนวทางการดําเนินการในปัจจุบัน 
 ๑. ใช้ระบบคณะทํางานหรือคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมและโครงการเพ่ือให้สามารถ

ทํางานในลักษณะบูรณาการได้ดีข้ึน มีความร่วมมือกันภายในมากข้ึน อย่างไรก็ดีจากการ
ประเมินผลพบว่าแม้จะมีการตั้งกรรมการต่างๆในการดําเนินกิจกรรม แต่ในการทํางานจริงนั้น
ยังคงไม่ต่างจากเดิม ต่างคนต่างทํา 
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ง 

 ๒. มีการวางแผนดําเนินงาน กิจกรรม ในระดับหน่วยงานย่อยจนลงไปถึงระดับบุคคล โดยให้มี
ความสัมพันธ์กับการประเมินผลปฏิบัติราชการโดย KPI 

 ๓. มีการนํากระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 
 ๔. มีการนํากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์เพ่ือลด

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับระบบการทํางาน 
 ๕. มีการพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยอาศัย Single Sign on ร่วมกับ Web Portal 

และการใช้ Social media เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการให้บริการเชิงรุก 
 ๖. นําระบบมาตราฐานสากลเช่น ISO มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

เช่น ISO๙๐๐๐ ISO๒๗๐๐๐ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการทํางานอย่างเป็นระบบและมีความ
ปลอดภัยด้านข้อมูลตามมาตราฐาน 

 
 แนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑. ร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการให้บริการเครือข่ายไร้สายท้ังบริการของมหาวิทยาลัยและ

บริการของเอกชนในบริเวณสาธารณะของแต่ละวิทยาเขต แก่ผู้รับบริการท้ังนักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก 

 ๒. ขยายการให้บริการสารสนเทศแบบ Cloud services เพ่ือให้ท้ังนักศึกษาและบุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึงจากทุกท่ี ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ 

 ๓. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด City Campus 
 ๔. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนท้ังการอบรม

เพ่ิมพูนความรู้ตามอัธยาศัยและแบบมุ่งเป้าตามท่ีหน่วยงานกําหนด 
 ๕. การรื้อฟ้ืนปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และการนําระบบการบริหารจัดการ

กระบวนการทํางาน (Workflow management) มาใช้ในการควบคุมการทํางานและการ
ให้บริการ 

 ๖. การจัดทําระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลต่างๆของ
มหาวิทยาลัย พร้อมระบบติดตามประเมินค่าดัชนีชี้วัด 

 ๗. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับพันธกิจหลัก พร้อมระบบการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการโดยใช้ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีสามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานหลัก
ลงสู่หน่วยงานย่อยจนถึงรายบุคคล 

 ๘. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภาครัฐ 
เพ่ือรับการตรวจประเมินจากกระทรวง ICT  

 
 



  บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

๑ 

บทที่ ๑ ส่วนนํา 
๑  ความเป็นมา 

๑.๑  ช่ือหน่วยงาน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Computer Center Silpakorn University) 
Website  : http://www.cc.su.ac.th 
E-mail    :  ccoffice@su.ac.th 
Social NetworkTwitter : http://twitter.com/sucomcentre 
Facebook :  https://www.facebook.com/sucomcentre 

๑.๒  ที่ตั้ง สถานที่ทําการ 
 ๑)  ศูนย์คอมพิวเตอร์  วังท่าพระ 
 เลขท่ี ๓๑ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ 

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๒๘-๒๐๕๒   โทรสาร  ๐-๒๒๒๘-๒๐๕๒ 
 ๒)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 เลขท่ี ๖ ถนน ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
 อาคารศูนย์เรียนรวม ชั้น ๑, ๒ และ ๓  
 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๒, ๓ และ ๔ 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๕๘๑๓  โทรสาร  ๐-๓๔๒๑-๙๐๗๙ 
 ๓)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน 
 อาคารสํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ชั้น ๓ 
 หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๗ 
 ๔)  ศูนย์คอมพิวเตอร์  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
 เลขท่ี ๑ หมู่ท่ี ๓ ถนน ชะอํา-  ปราณบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี
 อาคารวิทยบริการ ชั้น ๑   
 หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๓๒๕๙-๔๑๑๙,  ๐-๓๒๕๙-๔๐๔๓-๕๐ ต่อ ๔๑๕๓๑ 
 

๑.๓  ความเป็นมา (ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาโดยย่อ) 
 เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนโดยเปลี่ยนสถานะภาพมาจาก

โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในท่ีมีการดําเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒ 

คือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (นายพิบูลย์ จินาวัฒน)์ ผู้ดําเนินการคือนางสาวรุจิรา พิพิธพจนการณ์ 
และนายสมศักดิ์   เกรอต  โดยมีความเป็นมาของศูนย์คอมพิวเตอร์ดังนี ้

 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับอนุ มัติ โครงการด้านการบริการด้านการประมวลผลมาจาก
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริหารงานคอมพิวเตอร์ของรัฐปี ๒๕๒๓ ในการเช่าเครื่องเจาะบัตรจํานวน 
๒ เครื่อง และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Wang ๒๒๐๐ จํานวน ๑ ชุด เพ่ือบริการด้านการสอน สําหรับ
นักศึกษา โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์  เนื่องจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีจํานวนและมี
ขีดความสามารถจํากัด งานส่วนใหญ่จึงใช้ระบบบันทึกบัตรและนํามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหม่ท่ีศูนย์
ประมวลผล สํานัก งานสถิติแห่งชาติ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบริการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว สิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการบริการท่ี
ล่าช้า  ดังนั้นในปลายแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี ๕ (๒๕๒๘-๒๕๒๙) มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอ
โครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ข้ึนเพ่ือบริการงานด้านการสอน การวิจัย งานบริหาร งานธุรการของ
มหาวิทยาลัย และการบริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ และได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๒๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ (วาระจรท่ี ๒) ให้จัดตั้งเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใน
คณะวิทยาศาสตร์     โดยทบวงมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและอัตรากําลังพร้อมท้ังเสนอให้
เป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๔) เนื่องจากในระยะ
นั้นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่เอ้ือในการจัดแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยได้แยกงบประมาณและอัตรากําลังของโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้
อยู่ภายใต้แผนงานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ จนกระท่ังปี ๒๕๓๒ ปริมาณความต้องการใช้บริการ
คอมพิวเตอร์เพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร ์
ตามการแบ่งส่วนราชการของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการให้บริการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ต่อมาปี 
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีข้ึนตรงต่ออธิการบดี โดยมีเหตุผลของ
ความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนสถานะภาพศูนย์ฯ ดังนี ้

๑  เพ่ือยกฐานะของโครงการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  ท่ีได้รับมอบหมาย เช่น หน้าท่ีในการบริหารการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สําหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริหารและธุรการ 

๒  เพ่ือให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายนอก 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยเฉพาะ ในจังหวัดแถบภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศ 

๓  เพ่ือให้การประสานงานระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและไม่เกิดความสับสน        เนื่องจากสถานะเดิมยังไม่แน่ชัด
ว่าเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ในคณะวิทยาศาสตร์หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 



  บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

๓ 

๔  เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับการสนับสนุนด้านอัตรากําลังเพ่ิมข้ึนอย่างเพียงพอในการท่ีจะ
ปฏิบัติงานบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕  เพ่ือป้องกันความซ้ําซ้อนในด้านอัตรากําลังทางคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
๖  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ท่ีปฏิบัติงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับสิทธิในงานบางประเภทเทียบเท่า

ผู้ปฏิบัติงานในคณะวิชา  เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้อีกมาก ผู้ ท่ีมา
ปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการนับได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีความเสียสละจึงควรจะได้รับความ
สนับสนุนเพ่ิมข้ึนในหลาย ๆ ด้าน 
 สถานท่ีตั้งของโครงการครั้งแรกคือ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทร์ พ้ืนท่ีประมาณ ๑๔๐ ตารางเมตร ต่อมาได้มีท่ีทําการถาวรภายในอาคารเรียนรวมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พ้ืนท่ีใช้สอยงานประมาณ ๕๐๐ ตารางเมตร
วัตถุประสงค์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เม่ือเริ่มจัดตั้ง คือ 

๑  ขยายขอบเขตการบริการคอมพิวเตอร์ในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้ได้ประโยชน์สําหรับนักศึกษามากกว่าท่ีเป็นอยู่และให้ตรงแนวทางและทัน
ความต้องการของตลาด 

๒  ขยายขอบเขตการบริการคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนบังคับของนักศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะต่าง ๆ 

๓  ขยายการบริการคอมพิวเตอร์ เพ่ือประกอบการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของทุกคณะภายในวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ์

๔  ขยายการบริการคอมพิวเตอร์ในการวิจัยของอาจารย์และข้าราชการท้ังสองวิทยาเขต 
๕  ขยายการบริการในการฝึกอบรมทางวิชาการแก่อาจารย์และข้าราชการท้ังสองวิทยาเขต 
๖  ขยายการบริการคอมพิวเตอร์สําหรับงานบริหาร ธุรการ การเงินและพัสดุ งานบุคลากร งาน

ห้องสมุดและงานทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยและเพ่ือ
ติดต่อข่ายงานระหว่างมหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป 

๗  ขยายการบริการคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลและการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานอ่ืนใน
จังหวัดแถบภูมิภาคตะวันตก 

 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ เริ่มให้บริการประมวลผลสารสนเทศและอํานวยความสะดวกด้านต่างๆท่ี
เก่ียวข้องให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จากวันท่ีใช้ระบบเทอร์มินัลเข้ามาทําการ
ประมวลผลแบบรวมศูนย์ท่ีเครื่องแม่ข่าย ผ่านวันท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันตั้งโต๊ะมีประสิทธิภาพ
เพียงพอแต่ยังมีราคาสูง จนถึงทุกวันนี้ ท่ีทุกคนมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถ
ประมวลผลและเข้าถึงสารสนเทศได ้



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๔ 

 ณ  วันนี้ในโลกท่ีเคลื่อนเข้าสู่ยุคท่ีขับเคลื่อนด้วยสารสนเทศอย่างสมบูรณ์แบบ การเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําลังขยายวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถ
เข้าถึงและประมวลผลสารสนเทศได้ รูปแบบและความต้องการเข้าถึงสารสนเทศท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน หรือความ
ต้องการสารสนเทศหรือผลจากการประมวลสารสนเทศทุกท่ีทุกเวลา ถือเป็นความท้าทายยิ่งในการให้บริการ
ด้านไอทีอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
 หัวใจหลักของการให้บริการสารสนเทศในปัจจุบันคือระบบเครือข่าย ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วาง
โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงไปยังทุกหนว่ยงานในมหาวิทยาลัยในทุกๆ วิทยาเขต ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีทํางาน และ
บริเวณท่ีอยู่อาศัย ผ่านสายใยแก้วนําแสงความเร็วสูง และจุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์
ยังให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และพ้ืนท่ีเปิดพร้อมจุดจ่ายไฟ ณ อาคารหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์
ด้วย สําหรับเข้าถึงการประมวลผลและเครือข่าย 
 สิ่งท่ีสําคัญยิ่งสําหรับสารสนเทศและการประมวลสารสนเทศ คือ การได้มาซึ่งข้อมูลและระบบใน
การประมวลผล ซึ่งในด้านนี้นั้น ทางศูนย์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนา ดูแล และบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
สําหรับการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบทะเบียนการศึกษา 
และระบบอ่ืนๆ ไปจนถึงระบบการเก็บข้อมูลขนาดเล็กผ่านเว็บ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีสําคัญในการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ 
 เพ่ือตอบความต้องการในการติดต่อสื่อสารศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการพ้ืนท่ีบนแม่ข่ายสําหรับเปิดและใช้งานเว็บไซต์ โดยในปัจจุบันนี้ได้เริ่มปรับใช้
เทคโนโลยีเว็บยุค ๒.๐ มาเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการดําเนินการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์  
ยังมีการให้บริการระบบประชุมทางไกลท่ีสมบูรณ์ ท้ังอุปกรณ์และช่องทางสื่อสารโดยเฉพาะในระบบเครือข่าย 
การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากงานสําคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอีกด้วย 
 เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย นั่นคือ “การให้
การศึกษา” ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการด้านพัฒนาสื่อการสอนโดยทํางานร่วมกับคณาจารย์และคณะวิชา
อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ครอบคลุมเนื้อหาวิชาจากหลายสาขาท้ังศาสตร์และศิลป์ จากทุกคณะวิชาใน
มหาวิทยาลัย 
 เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับโลกไอทีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบซอฟต์แวร์ เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการและ
อบรมท้ังบุคลากร นักศึกษา หน่วยงานท้ังภายในภายนอก และผู้เก่ียวข้องผู้สนใจท่ัวไป โดยในปีท่ีผ่านมาได้มี
การดําเนินการท้ังในเรื่อง การประมวลผลบนเทคโนโลยีกริด เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การ
บริหารจัดการบริการ นโยบายการรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของสารสนเทศ เทคโนโลยีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์บนเว็บ และอ่ืนๆ 



  บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

๕ 

 เนื่องด้วยความต้องการสารสนเทศหรือผลจากการประมวลสารสนเทศทุกท่ีทุกเวลา ส่งผลให้การ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลท่ีหลากหลาย ท้ังรูปแบบ รูปลักษณ์ อุปกรณ์เข้าถึง  ซึ่งความ
หลากหลายนี้เอง ทําให้เกิดปัญหาในระดับการใช้งานส่วนบุคคลหลากหลายลักษณะตามไปด้วย ดังนั้น ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ตั้งจุดให้บริการแก้ปัญหาและให้คําปรึกษา ในรูปแบบมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมบริการ รวมถึงการเก็บข้อมูลปัญหาท่ีพบและเกิดข้ึน เพ่ือนํามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาเหล่านั้นใน
ระยะยาว 
 ด้วยบริการท่ีท้ังสะท้อนและปรับเปลี่ยนตามโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
ท่ีสิ้นสุด ศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมสนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๖ 

๒   ปรัชญา ปณิธาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
๒.๑  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ 

ปรัชญา 
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนองค์กร” 
ปณิธาน 
“มุ่งม่ันสร้างสรรค์การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
วิสัยทัศน ์
“ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
พันธกิจ 
๑)  ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการสนับสนุนงานด้านการเรียน   

การสอนของมหาวิทยาลัย 
๒)  สนับสนุนการค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๓)  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน พร้อมท้ังสนับสนุนงาน

บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
๔)  สนับสนุน สืบสาน ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย 

๒.๒  ยุทธศาสตร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์  
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทําและดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดย
เริ่มดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ซึ่งมียุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑   พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเอ้ือต่อ

ความต้องการของประชาคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒   สนับสนุนการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔   พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖   มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 



  บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

๗ 

๒.๓  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตารางท่ี ๑  เปรียบเทียบความสอดคล้องยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๖๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเอ้ือต่อความ
ต้องการของประชาคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :  สนับสนุนการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ ๕ : การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและ
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการยอบรับ
ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ :  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ :  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ ๗ : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ : ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

   



 

 

 

๘ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์คอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

 

รูปที่ ๑ แผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๖๑  



 

 

 ๙ 

บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

๓ แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ตารางที่ ๒  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ 

     แผ่นดิน รายได้ รายได้สะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเอื้อต่อความต้องการของประชาคม 

โครงการผลติสื่อการสอน e-Learning ต.ค. ๕๗ – ก.ย.
๕๘ 

จํานวนรายวิชาที่ผลิตสื่อ
การสอน 

๓๐ รายวิชา ฝ่าย IDC ๓,๐๐๐,๐๐๐   

โครงการปรับปรุงเครื่องให้บริการ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ ร้องละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายดําเนินการและ
วิศวกรรม 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วังท่าพระ 
ตลิ่งชัน และ เพชรบรุ ี

  ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการปรับปรุงการตรวจข้อสอบด้วย
ระบบคอมพิวเตอร ์

ต.ค. ๕๗ – ม.ีค. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายวิชาการ ๗๔๐,๐๐๐   

โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศนูย์
คอมพิวเตอร ์

ก.พ. – ก.ย. ๕๘ ร้อยละความพึงพอใจในการ
ปรับปรุงพื้นที่ที่ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายดําเนินการและ
วิศวกรรม 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน 
 

  ๖๐๐,๐๐๐ 

งานบริการการเรียนการสอนทางไกล
และการประชุม Conference ระหว่าง
วิทยาเขต 
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่าย IDC   ๓๐,๐๐๐ 

งานบริการคอมพิวเตอร ์
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายดําเนินการและ
วิศวกรรม 

 ๑,๒๒๑,๙๐๐  



 

 

 

๑๐ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ 

     แผ่นดิน รายได้ รายได้สะสม 

งานปรับปรุงและพัฒนา{ฐานข้อมูลด้าน
สารสนเทศภมูิศาสตร ์
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนฐานข้อมูล
สารสนเทศภมูิศาสตร ์

๑ ฐานข้อมูล
ที่ปรับปรุง
และพัฒนา 

ฝ่าย GIS   ๑๔๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สนับสนนุการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
โครงการบริการวิชาการทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค. – ก.ย. ๕๘ จํานวนผู้รับบริการ 
 

๕๐๐ คน ฝ่ายวิชาการ ๘๐๐,๐๐๐   

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๘๒ 

งานบริการวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายวิชาการ  ๖๐๐,๐๐๐  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ 

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนงานที่พัฒนาให้เป็น
งานวิจัย 
 

๒ งาน ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม 
ฝ่าย IDC 

   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการปรับปรุงห้อง DATA center 
วังท่าพระและตลิ่งชัน 

ม.ีค. – ก.ย. ๕๘ ระยะเวลาที่ระบบเครือข่าย
สามารถใช้งานได ้

ตลอดเวลา ฝ่ายบรหิารจดัการเครือข่าย ๒,๘๕๑,๖๐๐   

โครงการปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนระบบเครือข่าย 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ระบบไมล่ม่เนื่องจากไวรัส
คอมพิวเตอร ์

ระบบไม่ลม่ ฝ่ายบรหิารจดัการเครือข่าย  ๗๘๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการปรับปรุงพื้นที่ฝ่าย IDC ม.ีค. – ก.ย. ๕๘ ร้อยละความพึงพอใจต่อ
สภาพพื้นที่ที่ให้บริการ  

ร้อยละ ๗๐ ฝ่าย IDC   ๓๐๐,๐๐๐ 



 

 

 

๑๑ 

บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ 

     แผ่นดิน รายได้ รายได้สะสม 

โครงการปรับปรุงห้อง HPC เม.ย. – ก.ย. ๕๘ ร้อยละความพึงพอใจต่อ
สภาพพื้นที่ที่ให้บริการ  

ร้อยละ ๗๐ HPC   ๑๐๐,๐๐๐ 

งานพัฒนาและปรับปรุงระบบเครอืข่าย 
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายบรหิารจดัการเครือข่าย  ๓,๓๗๕,๓๐๐  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบรายการ
ครุภณัฑ์ผา่นอุปกรณ์ 
smartphone/tablet 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนระบบที่สามารถ
พัฒนาได ้

๑ ระบบ ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม   ๕๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัยและพัฒนา E-meeting   
ระยะ ๒ 
 

พ.ค. – ก.ย. ๕๘ ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการระบบ E-meeting 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม   ๒๐,๐๐๐ 

โครงการพัฒนาระบบสรุปผลปฏิบัติงาน 
(KPI) 

เม.ย. – ก.ย. ๕๘ ระยะเวลารอบการประเมิน
ทดลองใช้ระบบ 

ใช้ในการ
ประเมินรอบ

ที่ ๒ 

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม    

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาฝึกอบรม 

๕๐ คน ทุกฝ่าย  ๔๐๐,๐๐๐  

โครงการสัมนาด้านแผนและประกัน
คุณภาพ 

ม.ีค. – ม.ิย. ๕๘ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนา 

๖๐ คน สํานักงานเลขานุการ   ๓๐๐,๐๐๐ 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ม.ิย. – ก.ค. ๕๘ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
อบรม 

๓๐ คน สํานักงานเลขานุการ   ๒๒,๐๐๐ 

โครงการรณรงค์และดําเนินการ
มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้
งาน 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละของการประหยัด
พลังงาน 

ร้อยละ ๕ ฝ่ายดําเนินการและ
วิศวกรรม 

  ๑๐,๐๐๐ 



 

 

 

๑๒ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ 

     แผ่นดิน รายได้ รายได้สะสม 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางาน
ให้บริการ 

เม.ย. – ก.ย. ๕๘ จํานวนครั้งในการดูงาน ๑ ครั้ง สํานักงานเลขานุการ 
ฝ่าย IDC 

  ๖๐,๐๐๐ 

โครงการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานเลขานุการ 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗ แผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทํา ๑ แผน สํานักงานเลขานุการ    

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
หลักสตูรอบรม 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ระบบประชาสัมพันธ์
หลักสตูรอบรม 

๑ ระบบ สํานักงานเลขานุการ    

งานพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม    

งานบริหารงานทั่วไปของศูนย์
คอมพิวเตอร ์

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ สํานักงานเลขานุการ ๙,๐๑๗,๒๐๐ ๒๐,๐๐๓,๓๐๐ ๒,๓๖๘,๐๐๐ 

งานสืบสานศลิปวัฒนธรรมองค์กร 
 

ธ.ค. ๕๗ – เม.ย. 
๕๘ 

จํานวนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้
ดําเนินการ 

๒ กิจกรรม ทุกฝ่าย    

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการวัดความสามารถของบุคลากร พ.ค. ๕๘ จํานวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

๓๐ คน ทุกฝ่าย  ๓๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๓ 

บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

๔  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 แผนภูมิอัตรากําลัง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
รูปที่ ๒ แผนภูมิอัตรากําลังของศนูย์คอมพิวเตอร ์

 



 

 

 

๑๔ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (การบริหารภายใน) 

 
รูปที่ ๓  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของศูนย์คอมพิวเตอร์



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๑๕ 

๔ รายนามผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร ์
 ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร ์ 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน 

ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์
 

 
 

อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย 
รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

อาจารยน์พดล  โตวิชัยกุล 
รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

 
 

นายคณะศร  กิจสาระภักดี 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอรฝ์่ายบริหารจัดการท่ัวไป 

 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๖ 

๕. รายนามคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร ์
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี ๒๑๒๘/๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร ์
๑. อธิการบดี ท่ีปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ท่ีปรึกษา 
๓. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์ ประธานกรรมการ 
๔. รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๕. รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ กรรมการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี กรรมการ 

คณะมัณฑนศิลป์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติม่ัน กรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ กรรมการ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์มาย ยินชัน กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๖ รายละเอียดภารกิจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 

ปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์แบ่งการบริหารงานภายใน ออกเป็น ๗ ฝ่าย ๒ ศูนย์  ๑ หนว่ย ดังนี้คือ  

• ฝ่ายสํานักงานเลขานุการ 

• ฝ่ายวิชาการ 

• ฝ่ายดําเนินการและวิศวกรรม 

• ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม 

• ฝ่ายโปรแกรมระบบ 

• ฝ่ายบริการวิทยาเขต 

• ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) 

• ศูนย์การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต (IDC) 

• ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๑๗ 

• โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing 
Research Unit,HPC) 

โดยแต่ละฝ่ายมีภารกิจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 ๑) ฝ่ายเลขานุการ   มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 ๑.๑  งานสารบรรณ  การพิมพ์ และการเจ้าหน้าท่ี    

 ๑.๑.๑  การรับ-ส่ง และลงทะเบียนเอกสารท่ีมีการติดต่อระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๑.๑.๒  ร่างหนังสือโต้ตอบท่ีมีการติดต่อระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยงานต่าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๑.๑.๓ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ีต้องการคําตอบจากท้ังหน่วยงานภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยงานอ่ืน 

 ๑.๑.๔  จัดเอกสารเวียนข้าราชการในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คําสั่ง, ระเบียบ, 
รายงาน และประกาศต่าง ๆ 

 ๑.๑.๕  จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้ดําเนินการแล้วเข้าแฟ้มตามระเบียบราชการ 
 ๑.๑.๖  งานพิมพ์เอกสารทุกชนิดท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.๑.๗  ถ่ายสําเนา, อัดสําเนาเอกสารต่าง ๆ 
 ๑.๑.๘  การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในงานสารบรรณท่ัวไป และงานการขอใช้

บริการจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 ๑.๑.๙  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการประชุม การฝึกอบรมของศูนย์ฯ 
 ๑.๑.๑๐  ลงทะเบียนหนังสือวชิาการ  
 ๑.๑.๑๑  บริการ ประสานงานการใช้ห้องประชุมเพ่ือการบรรยาย  ฝึกอบรม  การมาดู

งานของหน่วยงานอ่ืน 
 ๑.๑.๑๒  การดูแลการใช้ และรักษาความสะอาด ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้อง

ทํางาน ฯลฯ และบริเวณรอบอาคาร 
 ๑.๑.๑๓ ประสานงานกับงานการเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยในการกําหนดหลักเกณฑ์

การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างมหาวิทยาลัยในศูนย์
คอมพิวเตอร์  

 ๑.๑.๑๔  ดําเนินการเก่ียวกับการขออัตรากําลัง การปรับ-เลื่อนตําแหน่ง 
 ๑.๑.๑๕  จัดทําสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ๑.๑.๑๖  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ๑.๑.๑๗  ควบคุมเวลาทํางาน  การลา  และงานสถิติวันลาของข้าราชการ, พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา, ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๘ 

 ๑.๑.๑๘  การขออนุมัติการประชุม  การร่วมสัมมนา  การอบรมทางวิชาการต่าง ๆ 
 ๑.๑.๑๙  การจัดทําใบรับรองการเป็นข้าราชการ, พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและ

ลูกจ้าง 
 ๑.๑.๒๐  ดําเนินการเก่ียวกับการขอใช้รถสําหรับให้บุคลากรของศูนย์ฯ ไปฝึกอบรม 

สัมมนา 
 ๑.๑.๒๑  การจัดทําโครงการของศูนย์คอมพิวเตอร์ และโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน 
 
 ๑.๒  งานการเงินและพัสดุ   รับผิดชอบงาน 

 ๑.๒.๑  การดําเนินงานด้านเอกสารในการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามท่ีได้รับงบประมาณ 

 ๑.๒.๒  ดําเนินการในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน รวมท้ังการเบิก-จ่าย และ
ควบคุมยอดหมวดเงินตามงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 

 ๑.๒.๓  การจัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท ท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบจัดซื้อ
และจัดโอนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

 ๑.๒.๔  การดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมท้ังการเบิก
จ่ายเงนิ 

 ๑.๒.๕  จัดทํารายละเอียดเอกสารในการขออนุมัติในการเบิก-จ่าย/รับเงิน ท้ังภายใน
หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก 

 ๑.๒.๖  จัดทําเลขรหัสครุภัณฑ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ๑.๒.๗  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร สําหรับ

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ๑.๒.๘  การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของศูนย์คอมพิวเตอร์  
 ๑.๒.๙  การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท และนําเงินส่ง

มหาวิทยาลัย 
 ๑.๒.๑๐  ติดต่อประสานงานด้านการเงินกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.๒.๑๑  ดําเนินการด้านการเงินในโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน 

 ๑.๒.๑๒  การเบิกจ่ายวัสดุในคลังของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ๑.๒.๑๓  ดําเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปีและจัดทํารายงานครุภัณฑ์ชํารุด 

และครุภัณฑ์คงเหลือตามปีงบประมาณ ลงบัญชีการจ่ายครุภัณฑ์ออกจากบัญชี
ครุภัณฑ์ 

 ๑.๒.๑๔  ดําเนินการขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ  
 ๑.๒.๑๕  การลงบัญชีและควบคุมการรับจ่ายเงินเพ่ือใช้หมุนเวียนในศูนย์คอมพิวเตอร์ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๑๙ 

 ๑.๒.๑๖  ประสานงานกับงานพัสดุในการจัดซื้อวัสดุในการดําเนินงานสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยโควตาพิเศษ 

 
 ๑.๓  งานวางแผนและงบประมาณ  รับผิดชอบงาน 

 ๑.๓.๑  รวบรวมข้อมูลและจัดทําคําของบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

 ๑.๓.๒ รวบรวมข้อมูลและประสานงานด้านการติดตาม เร่งรัด รายงานแผนและผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ๑.๓.๓  รวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ๑.๓.๔  ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๑.๓.๕  ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําปี 
 ๑.๓.๖  รวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถิติต่าง ๆ ของการใช้บริการคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง

การให้บริการด้านต่าง ๆ เพ่ือจัดทําและพิมพ์รายงานประจําปีศูนย์ฯ 
 
 ๑.๔  งานประชาสัมพันธ ์  

 ๑.๔.๑  งานธุรการท่ัวไปเก่ียวกับการโต้ตอบเอกสารด้านการประชาสัมพันธ์  
 ๑.๔.๒  การจัดทําเอกสารเผยแพร่และเอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

เอกสารแนะนําศูนย์คอมพิวเตอร์  ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์  ข่าวศูนย์
คอมพิวเตอร์  ข่าวโครงการอบรมของศูนย์ฯ 

 ๑.๔.๓  การจัดส่ง ส.ค.ส. ประจําปีแก่บุคลากรภายในและภายนอก 
 ๑.๔.๔  ติดต่อประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ท้ังหน่วยงานภายใน

และภายนอก 
 ๑.๔.๕  ติดต่อประสานงานกับบุคคลในฝ่ายงานต่าง ๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือหา

ข้อมูลในการจัดทําข่าวประชาสัมพันธ ์
 ๑.๔.๖  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เช่น รูปภาพ  วีดีโอ จากงานการจัดประชุม อบรม 

สัมมนา งานนิทรรศการต่าง ๆ  
 ๑.๔.๗  ควบคุมการติดประกาศ  ดูแลบอร์ดการประชาสัมพันธ์ของศูนยค์อมพิวเตอร์ 
 ๑.๔.๘  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ๑.๔.๙  ประสานงานโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๑.๔.๑๐ ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในการให้ข่าวสารของ

ศูนย์ฯ 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๐ 

 
 ๒) ฝ่ายวิชาการ   มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๒.๑  ระบบงาน โควตาพิเศษ 

 ๒.๑.๑  ตรวจกระดาษคําตอบในการสอบ และบันทึกคะแนนผลการสอบวิชาเฉพาะ 
 ๒.๑.๒  นําคะแนนท่ีได้จากการตรวจข้อสอบและจากการบันทึกมาประมวลผลโดยทํา

การคัดแยกแต่ละคณะ ทําการรวมคะแนนและประมวลผลผู้ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

 ๒.๑.๓  พิมพ์รายงาน 
 ๒.๒  ระบบงานสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.๑ และ ม.๔ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  รับสมัคร รวมคะแนนและประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ๒.๓  งานสนับสนุนเชิงเทคนิค และการฝึกอบรม มีหน้าท่ีในการศึกษาความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และพัฒนาบุคลากรท้ังภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม  

 ๒.๔  เป็นท่ีปรึกษาทางด้านโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติวิจัยให้กับนักศึกษา  
 ๒.๕  งานจัดทํา Home Page  ของมหาวิทยาลัยให้บริการดูแลแก้ไขข้อมูลข่าวสารของ

มหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหนว่ยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

 ๒.๖  ให้บริการงานบริหารธุรการของมหาวิทยาลัย เป็นงานให้บริการงานบริหารธุรการของ
มหาวิทยาลัย เช่น ระบบการจ่ายค่าน้ํา ค่าไฟฟ้าของบุคลากร และงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีมี
การร้องขอจากหน่วยงานอ่ืนๆ และภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ๒.๗  ให้บรกิารในการตรวจข้อสอบการให้บริการด้วยเครื่องตรวจข้อสอบแก่หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  บริการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อสอบ CTIA 

 ๒.๘  ให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น  SPSS , 
MINITAB  ท้ังหน่วยงานภายในและบุคคลภายนอก 

 ๒.๙  จัดหา จัดเก็บและรวบรวมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ จัดซื้อและจัดเก็บซอฟต์แวร์ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษาและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 ๒.๑๐ จัดตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาประจําห้องปฏิบัติการ    
คอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์     

 
 
 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๒๑ 

 ๓)  ฝ่ายดําเนินการและวิศวกรรม มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๓.๑  ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของภายในหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ในส่วนท่ีให้บริการแก่ผู้

ขอใช้บริการและให้บริการการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ 
 ๓.๒  ติดต่อประสานงานกับบริษัทตัวแทนจําหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ

จัดหามากรณีทีมีการชํารุดเสียหายท่ีอยู่ระหว่างช่วงรับประกันสินค้าติดตามข่าวและ
ศึกษาระบบเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ท่ีใหม่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเสนอให้มีการ
พิจารณาจัดหามาใช้งานในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

 ๓.๓  จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการให้
พร้อมในการใช้งานทุกครั้งท่ีให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาท่ีขอใช้
บริการ 

 ๓.๔  เป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําในด้านการใช้งานโปแกรม และเทคโนโลยีของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาท้ังของมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
ส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัยกรณีท่ีร้องขอความอนุเคราะห์ 

 ๓.๕  ให้การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีสังกัดใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีเรื่องขอความอนุเคราะห์ 

 ๓.๖  ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการทํางานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกับฝ่าย
ต่างๆ ในศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการดําเนินงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ  

 ๓.๗  ดูแลอุปกรณ์ และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอนในห้องบรรยายและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๓.๘  ดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของศูนย์คอมพิวเตอร์
ให้มีใช้ได้ตลอดการใช้งาน 

 ๓.๙  รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่างๆ เพ่ือฝึกปฏิบัติงานและทักษะวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชาชีพ 

 ๓.๑๐  ทํางานท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบายจากผู้บริหารของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
๔)  ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 ๔.๑  งานวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม 
 ทําหน้าท่ีวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบงานของมหาวิทยาลัย  เช่น 

๔.๑.๑ ระบบบริการการศึกษา 
๔.๑.๒ ระบบ MIS (พัสดุ การเงิน บัญชี งบประมาณ บุคลากร ต้นทุน GFMIS) 
๔.๑.๓ ระบบ E-Meeting 
๔.๑.๔ ระบบ E-Document 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๒ 

๔.๑.๕ ระบบจองห้อง Lab 
๔.๑.๖ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 

 ๔.๒ งานบริการฐานข้อมูล 
 ทําหน้าท่ีบริหารฐานข้อมูลเช่น 

๔.๒.๑ การกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล 
๔.๒.๒ การสํารองข้อมูลของระบบงาน 
๔.๒.๓ การกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดข้อมูลผิดพลาด 

๔.๓  งานบริการ 
ให้คําปรึกษากับนักศึกษา เจ้าหน้าท่ี ในเรื่องการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ 
และพัฒนาโปรแกรม และให้คําปรึกษาในการใช้งานโปรแกรม MIS ของทาง
มหาวิทยาลัย 

 
 ๕)  ฝ่ายโปรแกรมระบบ (บริหารจัดการเครือข่าย)  มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 ๕.๑  ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยท้ัง ๓ วิทยาเขตและสํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

๕.๑.๑ ดูแลและวางแผนการขยายระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
๕.๑.๒ Implement ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
๕.๑.๓ Maintenance ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
๕.๑.๔ ศึกษาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ   เพ่ือท่ีจะได้เลือกเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาใช้กับมหาวิทยาลัย 
 ๕.๒  ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทําหน้าท่ีเป็น Server หลัก ของมหาวิทยาลัยท้ังหมด เช่น 

Mail, Web, DNS, FTP, Proxy, Database Server งานต่าง ๆ 
 ๕.๒.๑  ติดตั้งและ Config  Server เพ่ือใช้บริการและใช้งานในมหาวิทยาลัย 

 ๕.๒.๒  Monitor และ Update Program บน Server ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๕.๒.๓  ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บน Server เพ่ือให้สามารถทํางานได้

อยู่เสมอ  
 ๕.๒.๔  ศึกษา Application Server และวางแผนงานว่าควรจะมี Server อะไร

ใหม่ ๆ เพ่ือรองรับงานของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต 
 ๕.๒.๕  พัฒนา Application Program เพ่ือนํามาช่วยในการ Manage 

Server และสะดวกต่อการให้บริการ 
 ๕.๓  ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 

 ๕.๓.๑  ติดตั้งและ Config  อุปกรณ์เครือข่าย 
 ๕.๓.๒  Monitor และ Update Program  ท่ีทํางานกับอุปกรณ์เครือข่ายให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๒๓ 

 ๕.๓.๓  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของอุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้เสมอ 
พัฒนา Application Program และจัดหา Program เพ่ือนํามาช่วยใน
การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

 ๕.๔    ดูแลระบบความปลอดภัยการใช้งานบนระบบเครือข่าย 
 ๕.๔.๑  กําหนดมาตรการต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้งานบนระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  และเป็นกฎเกณฑ์  
และเป็นระเบียบในการใช้งาน        

 ๕.๔.๒  ติดตั้งและดูแลระบบความปลอดภัยการใช้งานบนระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 

 ๕.๔.๓  ติดตามข่าวและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 ๕.๕    งานให้บริการด้านระบบเครือข่าย 

 ๕.๕.๑  รับสมัครสมาชิกการใช้บริการบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (SUNet)  
 ๕.๕.๒  ให้บริการและให้คําปรึกษาต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้บริการเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัย เช่น  การใช้ Mail, การใช้งานผ่าน  Modem, การใช้งาน 
Internet 

 ๕.๕.๓  ให้คําปรึกษาในการวางแผนการจัดหาหรือการติดตั้งระบบเครือข่ายแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๕.๕.๔  ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบ SU-Wi-Fi แก่หน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

 ๕.๖    อ่ืน ๆ 
 ๕.๖.๑  ร่วมวางแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (แผน IT) 
 ๕.๖.๒  กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามแผนระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกวดราคา 
 ๕.๖.๓  ติดตั้งและให้บริการถ่ายทอดการสัมมนาต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย 

(Broadcast หรือ Video Streaming) และเก็บไว้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายในลักษณะของ Video on demand 

 ๕.๖.๔  ดูแลระบบ Video Conference สําหรับการเรียนการสอนทางไกลหรือ
การประชุมทางไกล 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๔ 

 ๖)  ฝ่ายบริการวิทยาเขต  มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี ้
 ๖.๑  ประสานงานวิทยาเขตทุก ๆ ฝ่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น ฝ่ายโปรแกรมระบบ

(บริหารจัดการเครือข่าย) ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น 
 ๖.๒  ให้บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ บํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วังท่าพระ 

สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 
 ๖.๓  ให้บริการเครือข่าย ติดตั้งสายสัญญาณ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานเครือข่าย

ในส่วนของวังท่าพระ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชันและ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 ๖.๔  ดูแลโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต 
 
 ๗)  ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) 
 ๗.๑  รับผิดชอบในการสนับสนุนบริหารจัดการระบบคุณภาพท้ังหมดของศูนย์ในทุก   

วิทยาเขต 
 ๗.๒  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในศูนย์ฯ  

ให้มีประสิทธิภาพ  
 ๗.๓  ติดตามและประเมินผล 
 ๗.๔  จัดอบรมสัมมนาในเพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 ๘)  ศูนย์การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต  มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๘.๑ มีหน้าท่ีผลิตสื่อการสอนแบบ Online   ให้มหาวิทยาลัย      
๘.๒ ให้บริการด้านสื่อการสอนทุกประเภทกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
๘.๓ ให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอน 
๘.๔ รวบรวมสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีผลิตข้ึน 

 
 ๙)  ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๙.๑  มีหน้าท่ีสร้างเครือข่ายด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๙.๒  จัดการข้อมูล วางแผน และดําเนินการกับฐานข้อมูลของแต่ละชุมชนในภูมิภาค

ตะวันตก 
 ๙.๓  ให้บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้าน GIS 
 ๙.๔  เผยแพร่ความรู้แก่บุคคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๙.๕  ศึกษางานวิจัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการบริหารจัดการระดับจังหวัด 
 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๒๕ 

 ๑๐) โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance 
Computing Research Unit,HPC) 

 ดูแลระบบ  Grid ของมหาวิทยาลัย (SU-Grid service)  รายละเอียดคือ  
 ๑๐.๑  ให้บริการการประมวลผล (Compute Grid) จัดเก็บข้อมูล(Data Grid)สําหรับ

งานวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
 ๑๐.๒  ให้บริการด้าน Access Grid ท่ีใช้ในการประชุมและการเรียนการสอน  
 ๑๐.๓  ดูแลเชื่อมโยงไปยัง Thai National Grid Project    
 ๑๐.๔  ส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัยท่ีใช้ Grid   
 ๑๐.๕  ให้คําปรึกษาการทําวิจัยท่ีใช้ Grid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๖ 

๗  งานบริการที่สนับสนุนและตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๗.๑ การให้บริการต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๗.๑.๑ ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการเครือข่ายแก่หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทุกวิทยาเขต โดยให้บริการระบบ Internet ผ่านระบบ LAN, Wireless LAN, VPN (Remote Access) 
และระบบ dial up 

LAN นักศึกษาสามารถใช้เครือข่ายแบบมีสายได้จากทางคณะวิชา และหน่วยงานในวิทยาเขตหลัก 
(วังท่าพระ, สนามจันทร์, เพชรบุรี และตลิ่งชัน) โดยขอใช้งาน LAN และอุปกรณ์สนับสนุน (เช่น สาย LAN 
Hub) ได้เบื้องตน้จากฝ่าย IT ของทางคณะ และท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์ 

Wireless ผู้มีอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย คนละ ๒ เครื่อง การรักษาความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ. โดยผู้ใช้งานต้องเป็นสมาชิก SUNet และลงทะเบียน Mac Address ก่อน 

VPN เพ่ือผู้ใช้งานจากเครือข่ายภายนอก เช่น จากท่ีพักภายนอกมหาวิยาลัย หรือท่ีอ่ืนๆ ให้
สามารถสืบค้นข้อมูลของสํานักหอสมุดกลางและบริการอ่ืนๆ ท่ีจําเพาะเจาะจงกับเครือข่ายภายใน 

 
การพัฒนาระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย (SUWiFi) 
ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายท้ังวิทยาเขต  

พระราชวังสนามจันทร์  วังท่าพระ  สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชันและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี ้
 

ตารางท่ี ๓   จํานวนจุดติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในแต่ละวิทยาเขต 
วิทยาเขต จํานวนจุดท่ีติดตั้ง 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ ๑๗๔ ๑๗๔ ๒๖๗ ๓๖๖ 
วังท่าพระ ๔๖ ๔๖ ๗๒ ๗๒ 
สํานักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน ๒๙ ๒๙ ๓๕ ๓๖ 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ๑๓๓ ๑๓๓ ๑๙๘ ๑๙๘ 

รวม ๓๘๒ ๓๘๒ ๕๗๒ ๖๗๒ 
 
บริการเครือข่ายไร้สายแก่ผู้ท่ีมีอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในทุก

วิทยาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยและจะมีการขยายพ้ืนท่ีให้บริการเพ่ิมข้ึนจนครบท้ัง
มหาวิทยาลัยโดยในบางจุดจะมีโต๊ะและปลั๊กไฟเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ    โดยนักศึกษา
สามารถตรวจสอบพ้ืนท่ีการให้บริการได้จากลิง้ค์ด้านล่างนี้ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๒๗ 

๑.  พ้ืนท่ีให้บริการ Wireless LAN วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 http://netserv.su.ac.th/manual/SU-Wi-Fi/lmage/np-wifi.swf 

๒.  พ้ืนท่ีให้บริการ Wireless LAN วังท่าพระ 
 http://www.cc.su.ac.th/thapra/wifi/map/map.html 

๓.  พ้ืนท่ีให้บริการ Wireless LAN วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 http://sites.google.com/site/succpb/wirelesszone 

๔.  พ้ืนท่ีให้บริการ Wireless LAN สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชันสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 
 
 
 

 
 

รูปท่ี ๔  รูปแสดงบริเวณจุดให้บรกิาร SU Wi-Fi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๘ 

ตารางท่ี ๔   จํานวนอุปกรณ์บนเครือข่าย 
ช่ืออุปกรณ์ วังท่าพระ สนามจันทร ์ ตลิ่งชัน เพชรบุร ี รวม 

Router ๑ ๑ ๑ - ๓ 
Switch ๑๕ ๑๐๓ ๒๗ ๖๗ ๒๑๒ 
UPS ๑ ๑ ๑ ๓ ๖ 
Access Point ๔๖ ๑๗๔ ๒๙ ๑๓๓ ๓๘๒ 
Server ๘ ๖๕ ๑๒ ๖ ๙๑ 
Conference ๑ ๓ ๒ ๒ ๘ 

 
สมาชิก SU Net 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้บริการทางด้าน Internet ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเป็นสมาชิก 
SUNet ของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยจําแนกได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๕  จํานวนสมาชิก SUNet 

ประเภทของสมาชิก ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘* 
๑.  ข้าราชการสาย ก ๖๔๕ ๖๔๘ ๖๕๑ - 
๒.  ข้าราชการสาย ข, ค ๕๒๖ ๕๒๙ ๕๒๙ - 
๓.  พนักงานมหาวิทยาลัย ๑,๑๐๖ ๑,๒๐๑ ๑,๓๑๖ - 
๔.  อาจารย์พิเศษ ๖๓๓ ๗๖๘ ๕๕๓ - 
๕.  นักศึกษาปริญญาตรี ๔๔,๑๖๕ ๔๙,๔๘๒ ๕๔,๘๔๙ ๒๐,๒๙๒ 
๖.  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๕,๐๑๑ ๕,๙๗๒ ๖,๙๗๓ ๑,๓๓๔ 
๗.  ลูกจ้างประจํา ๑๓๒ ๑๓๗ ๑๔๖ - 
๘.  ลูกจ้างชั่วคราว ๖๖๖ ๗๐๔ ๗๕๖  
๙.  อาจารย ์ - - - ๙๒๔ 
๑๐ เจ้าหน้าท่ี - - - ๑,๐๙๔ 
รวมท้ังหมด ๕๒,๘๘๔ ๕๙,๔๔๑ ๖๖,๗๗๓ ๒๓,๖๔๔ 
หมายเหตุ ปี ๒๕๕๘  ได้ปรับเปลี่ยนระบบเมล์มหาวิทยาลัยใหม่ 

 
 
 
 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๒๙ 

การเช่ือมโยงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปัจจุบันมีการเชื่อมโยง

ระบบเครือข่ายท้ัง ๓ วิทยาเขต และ ๑ สํานักงาน ดังนี้    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  วังท่าพระ  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้
เชื่อมต่อกับเครือข่ายของ UniNet สําหรับเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับ Internet 

 
รูปท่ี ๕  รูปแสดงการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

 
๗.๑.๒ ให้บริการพื้นท่ีใช้งาน 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
นอกจากระบบเครือข่ายท่ีเชื่อมต่อไปยังคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์ยังให้

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง โดยมีการให้บริการดังต่อไปนี้ 
๑. การเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒. การให้บริการการพิพม์เอกสารซึ่งนักศึกษาทุกระดับจะมีสิทธิ์ในการพิมพ์เอกสารฟรีคนละ 

๑๐๐ แผ่นต่อภาคการศึกษา และสามารถสะสมส่วนท่ีเหลือไปรวมกับสิทธิใ์นเทอมอ่ืนๆ ได้จนจบการศึกษา  
 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๓๐ 

 
 

รูปท่ี ๖ รูปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร 
 
 
การให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษาซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องจองเครื่องคอมพิวเตอร์จากระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเข้าใช้งาน
โดยฝ่ายพัฒนาโปรแกรมเป็นผู้พัฒนาระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังมีเครือ่งพิมพ์ให้บริการ
สําหรับนักศึกษาท่ีต้องการพิมพ์งาน    โดยนักศึกษาสามารถสั่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ได้ทันที 

 

 
 

รูปท่ี ๗ รูปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์รียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 



ให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่คณะวิชา
การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สําหรับคณะวิชาของ

มหาวิทยาลัยท่ีขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน    
รวมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีไว้คอยดูแลห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมท้ังให้บริการ
หอ้งเรียนทางไกลแก่อาจารย์และคณะวิชาต่างๆ ในรายวิชาท่ีต้องเรียนร่วมกันกับวิทยาเขตอ่ืนๆ

 

 
รูปท่ี ๘

 
Open Learning Space

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสรรพ้ืนท่ีท่ีให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้
อุปกรณ์พกพาท่ีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน โดย
จัดสรรโต๊ะและปลั๊กไฟเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 

รูปท่ี 

ให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่คณะวิชา 
การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สําหรับคณะวิชาของ

มหาวิทยาลัยท่ีขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน    
รวมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีไว้คอยดูแลห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมท้ังให้บริการ
องเรียนทางไกลแก่อาจารย์และคณะวิชาต่างๆ ในรายวิชาท่ีต้องเรียนร่วมกันกับวิทยาเขตอ่ืนๆ

๘ รูปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน

Open Learning Space  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสรรพ้ืนท่ีท่ีให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้

อุปกรณ์พกพาท่ีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน โดย
จัดสรรโต๊ะและปลั๊กไฟเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

 
รูปท่ี ๙ รูปบริเวณ Open Learning Space 

บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๓๑ 

การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สําหรับคณะวิชาของ
มหาวิทยาลัยท่ีขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน    
รวมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีไว้คอยดูแลห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมท้ังให้บริการ
องเรียนทางไกลแก่อาจารย์และคณะวิชาต่างๆ ในรายวิชาท่ีต้องเรียนร่วมกันกับวิทยาเขตอ่ืนๆ 

 

รูปห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสรรพ้ืนท่ีท่ีให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้
อุปกรณ์พกพาท่ีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน โดย

 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๓๒ 

 
 
 การให้บริการห้องประชุมและห้องเรียนทางไกล 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องประชุมและห้องเรียนในระบบทางไกลในทุกวิทยาเขตดังนี ้

๑  ศูนย์คอมพิวเตอร์ วังท่าพระ ให้บริการห้องประชุมทางไกลและห้องเรียนทางไกล จํานวน ๑ 
ห้อง 

๒  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน ให้บริการห้องประชุมทางไกล จํานวน ๒ ห้อง 
๓  ศูนย์คอมพิวเตอร์ สนามจันทร์ ให้บริการห้องประชุมทางไกล จํานวน ๑ ห้อง 
๔  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพชรบุรี ให้บริการห้องประชุมทางไกล จํานวน ๑ ห้อง 
 

 
รูปท่ี ๑๐  รูปห้องประชุมทางไกล นริศรานุวัดติวงศ์ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

 

 
 

รูปท่ี ๑๑  รูปห้องประชุมทางไกล ช้ัน ๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสาํนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

 
ตารางท่ี ๖  สรุปการให้บริการระบบประชุมทางไกลประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วิทยาเขต จํานวนหน่วยงาน จํานวนเร่ือง จํานวนชั่วโมง จํานวนผู้ใช ้

สนามจันทร ์ ๑๕ หน่วยงาน ๑๒๖ เรื่อง ๓๓๕.๕ ช่ัวโมง ๑,๗๗๕ คน 

 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๓๓ 

 
ตารางท่ี ๗  ข้อมูลห้องให้บริการ/ห้องปฏิบัติการ 

ประเภทห้อง 
สถานที่ตั้ง(ระบุชื่อ
อาคารและวิทยา

เขต) คว
าม
จ(ุ
ตร
.ม
) เคร่ือง

ขยาย
เสียง vit

ua
lis
er
 

Pr
oj
ec
te
r/ 
tv
 

จํานวนท่ี
นั่งฟัง

บรรยาย จํา
นว
นเ
คร
ื่อง

คอ
มพิ

วเต
อร
 ์

จุดต่อ
เครือข่าย 

VCS 

๑ ห้องบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน 

ห้อง ๒๓๐๔ อาคาร มล.ปิ่นฯ 
สนามจันทร์ 

๑๒๖ ๑ ๑ ๑ ๑๒๔ ๐ ๒ ๑ 

๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน 

ห้อง ๑๒๐๑ อาคาร ศร.คอมฯ 
สนามจันทร์ 

๗๗ ๑ ๐ ๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๐ 

ห้อง ๒๓๐๑ อาคาร มล.ปิ่นฯ 
สนามจันทร์ 

๙๙ ๑ ๐ ๒ ๔๕ ๔๖ ๔๖ ๐ 

ห้อง ๒๓๐๓ อาคาร มล.ปิ่นฯ 
สนามจันทร์ 

๑๒๖ ๑ ๑ ๒ ๘๐ ๘๑ ๘๑ ๐ 

ห้อง ๒๒๐๑/S๑ อาคาร มล.ปิ่นฯ 
สนามจันทร์ 

๑๐๘ ๐ ๐ ๐ ๖๓ ๕๔ ๖๓ ๐ 

ห้อง ๒๒๐๑/S๒ อาคาร มล.ปิ่นฯ 
สนามจันทร์ 

๑๐๘ ๐ ๐ ๐ ๔๘ ๕๔ ๕๔ ๐ 

ห้อง ๒๒๐๑/S๓ อาคาร มล.ปิ่นฯ 
สนามจันทร์ 

๑๐๘ ๐ ๐ ๐ ๔๘ ๐ ๕๔ ๐ 

ห้อง ๒๐๑ อาคารบัณฑิต
วิทยาลยัเก่า วังท่า
พระ 

๔๒ ๑ ๑ ๑ ๓๒ ๓๓ ๓๓ ๐ 

ห้อง ๒๐๒ อาคารบัณฑิต
วิทยาลยัเก่า วังท่า
พระ 

๗๒ ๑ ๑ ๑ ๖๐ ๖๑ ๖๑ ๐ 

ห้อง ๓๐๖ สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 

๖๑ ๑ ๑ ๑ ๔๗ ๒๐ 
(Macbook Pro 
15” Retina) 

๔๗ ๐ 

ห้อง ๓๐๗ สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 

๗๘ ๑ ๑ ๑ ๔๘ ๔๘ ๔๘ ๐ 
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๓๔ 

ประเภทห้อง 
สถานที่ตั้ง(ระบุชื่อ
อาคารและวิทยา

เขต) คว
าม
จ(ุ
ตร
.ม
) เคร่ือง

ขยาย
เสียง vit

ua
lis
er
 

Pr
oj
ec
te
r/ 
tv
 

จํานวนท่ี
นั่งฟัง

บรรยาย จํา
นว
นเ
คร
ื่อง

คอ
มพิ

วเต
อร
 ์

จุดต่อ
เครือข่าย 

VCS 

ห้อง ว๑๑๐๙ 
อาคารวิทยบริการ 
เพชรบุรี 

๓๒๔ ๒ ๑ ๔ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๑ ๐ 

ห้อง ว๑๑๑๐ 
อาคารวิทยบริการ 
เพชรบุรี 

๗๒ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๐ 

๓ ห้องประชุม 

ห้อง ๒๔๐๘ อาคาร มล.ปิ่นฯ ๕๔ ๑ ๑ ๑ ๓๔ ๐ ๓ ๑ 

ห้อง ๒๔๐๖ อาคาร มล.ปิ่นฯ ๓๖ ๑ ๑ ๑ ๑๒ ๐ ๑ ๐ 

ห้องประชุมทางไกล 
ชั้น ๒ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัยเก่า 
วังท่าพระ 

๑๐ ๑ ๐ ๑ ๘ ๐ ๑ ๑ 

ห้องประชุมทางไกล 
ชั้น ๓ สํานกังาน
อธิการบดี ตลิ่งชั้น 

๒๖ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๐ ๒ ๐ 

ห้องบันทึกเสียง 
ชั้น ๓ สํานกังาน
อธิการบดี ตลิ่งชั้น 

๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๑๗ ห้อง ๔ อาคาร ๑,๔๓๕ ๑๓ ๘ ๑๖ ๗๑๙ ๔๘๕ ๕๗๒ ๔ 

 
๗.๑.๓ ระบบและซอฟต์แวร ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบงานต่างๆ  ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและซอฟต์แวร์ใน

การใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี ้
๑.  ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา 
๒.  ระบบประเมินการสอน 
๓.  ระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 
๔.  ระบบพัสดุครุภัณฑ์ 
๕.  ระบบการเงิน 
๖.  ระบบบัญชี 
๗.  ระบบงบประมาณ 
๘.  ระบบบุคลากร 
๙.  ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๓๕ 

๑๐. ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
๑๑. ซอฟต์แวร์ในโครงการ Microsoft Campus Agreement 
๑๒. ระบบประชุมออนไลน ์(e-Meeting) 
๑๓. ระบบเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานร้องขอ เช่น แบบประเมินผู้บริหาร แบบสํารวจออนไลน์    

แบบเสนอชื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 

ตารางท่ี ๘  สถิติการใช้งานระบบ MIS และระบบงานอ่ืนๆ 

ชื่อระบบงาน รายละเอียดการดําเนินงาน 

ระบบบริการการศึกษา - มหาวิทยาลัยศลิปากร มีคณะวิชา จํานวน  ๑๓ คณะวิชา 
- จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน * 
  ระดับปรญิญาตรี  จํานวน    ๒๓,๙๔๖   คน  
  ระดับปรญิญาโท  จํานวน      ๓,๕๐๐   คน  
  ระดับปรญิญาเอก จํานวน        ๙๒๕   คน 
- สถิติการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา (web) 
- จํานวน    ๔,๑๓๔,๓๐๔  ครั้ง 
- สถิติการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา( ฺBackoffice) 
- จํานวน    ๕๔,๕๐๓        ครั้ง 
- สถิติการแจ้งปัญหาการใช้งาน 
- จํานวน     ๒๑๖       ครั้ง 

๒.ระบบบุคลากร - ให้บริการตอบคําถาม ให้คาํแนะนํา แก้ไขโปรแกรม แก้ไขปญัหา ท้ังสิ้น ๓๖ รายการ 
- สถิติการเข้าใช้งาน 
ระบบบุคลากรหน่วยงาน    ๒,๗๒๐ 
ระบบบุคลากร  ๕,๗๘๖ 

๓.ระบบพัสด ุ - สถิติการให้บริการ ๗๙ รายการ 
- สถิติการเข้าใช้งาน ๔๐,๕๐๐ ครัง้ 

๔ ระบบการเงิน - สถิติการให้บริการ ๖๕ รายการ 
- สถิติการเข้าใช้งาน ๑๑,๖๗๔ ครัง้ 

๕ ระบบงบประมาณ - สถิติการให้บริการ ๓๘ รายการ 
- สถิติการเข้าใช้งาน ๘,๖๖๘ ครั้ง 

๖ ระบบบญัชี - สถิติการให้บริการ ๒๑ รายการ 
- สถิติการเข้าใช้งาน ๕,๔๓๐ ครั้ง 

๗ ระบบต้นทุน - สถิติการให้บริการ - รายการ 
- สถิติการเข้าใช้งาน ๒๒ ครั้ง 
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๓๖ 

ชื่อระบบงาน รายละเอียดการดําเนินงาน 

๘ ระบบติดตามโครงการ - สถิติการให้บริการ - รายการ 
- สถิติการเข้าใช้งาน ๔๑๙ ครั้ง 

๙. ระบบโครงการพิเศษ - สถิติการให้บริการ ๘ รายการ 
- สถิติการเข้าใช้งาน ๑,๒๘๘ ครั้ง 

๑๐. ระบบกพรฯ  - สถิติการให้บริการ ๕ รายการ 
 - สถิติการเข้าใช้งาน ๑,๐๒๑ ครั้ง 

 
๗.๑.๔ การให้บริการด้าน e-Learning และการผลิตสื่อการสอน 
-  ให้บริการระบบการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) http://elearning.su.ac.th 
-  การฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) http://idc.su.ac.th/etraining 
-  สถานีวิทยุและโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต http://tv-radio.su.ac.th/ 
-  ให้บริการระบบประชุมและการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบ Video Conference 
-  ให้คําปรึกษาด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

 
เนื่องจากระบบ e-learinig มีการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วทําให้เกิดปัญหาหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น

เรื่องการจัดการไฟล์หรือการใช้งานท่ีไม่เอ้ือต่อผู้ใช้งาน ทางศูนย์การเรียนการสอนทางไกลมีนโยบายในการ
เปลี่ยนระบบการให้บริการ e-learning จากระบบ LMS เดิมท่ีเป็นระบบท่ีมีลิขสิทธิ์การใช้งาน มาใช้ 
Moodle ซึ่งเป็น Opensource ในการจัดการแทนระบบ LMS เดิม ตั้งแต่ภาคต้นของปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
และยังคงให้บริการในระบบเดิมไปพร้อมๆกัน โดยรายวิชาใหม่จะอยู่ท่ีระบบใหม่ และรายวิชาท่ีอยู่ในระบบ 
LMS เดิมจะค่อยๆถูกย้ายเข้าสู่ LMS ใหม่ไปเรื่อยๆจนไม่มีผู้ใช้งานในระบบเดิมอีกต่อไป จีงจะทําการปิด
ให้บริการในระบบเดิม 

 
 ๑) เว็บไซต์ e-Learning ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
URL :   http://www.elearning.su.ac.th 
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๓๗ 

 
 

รูปท่ี ๑๒  รูปหน้าเว็บ e-learning  
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๓๘ 

สรุปผลการตรวจสอบข้อมูล LMS ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระบบ พบว่า 
ตารางท่ี ๙  สถิติการใช้ e-Learning 

รายการ จํานวน หน่วย 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะวิชาท้ังสิ้น  ๑๓ คณะวิชา 
- ขณะนี้มีรายชื่อวิชาท่ีอยู่ในระบบ  ๕๒๓ รายวิชา 
- สถิติการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑,๔๕๑,๒๙๓ ครั้ง 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ๕๓,๗๘๐ ครั้ง 
กันยายน ๒๕๕๗  ๒๓๒,๑๗๓ ครั้ง 
ตุลาคม ๒๕๕๗  ๑๘๑,๘๒๙ ครั้ง 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑๕๗,๑๑๑ ครั้ง 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๒๖,๗๑๕ ครั้ง 
มกราคม ๒๕๕๘ ๑๓๑,๒๘๙ ครั้ง 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑๘๕,๙๒๖ ครั้ง 
มีนาคม ๒๕๕๘ ๑๔๙,๖๗๘ ครั้ง 
เมษายน ๒๕๕๘ ๖๕,๔๕๒ ครั้ง 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๘๗,๗๘๓ ครั้ง 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ๙,๐๓๗ ครั้ง 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๑๓,๗๐๘ ครั้ง 

หมายเหตุ 
 - จํานวนรายวิชาของระบบ e-Learning จะมีจํานวนไม่เท่ากับ จํานวนรายวิชาท้ังหมดในระบบ
ลงทะเบียน   เนื่องด้วยระบบ e-Learning จะปรากฏเฉพาะรายวิชาท่ีอาจารย์เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อการ
สอนแบบ www 

แสดงบันทึกการเข้าใช้งานของนักศึกษา ว่าในแต่ละวันมีใครเข้าใช้งาน ระบบบ้าง (ระบบจะทําการ
บันทึกทันที เม่ือนักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ) จากการบันทึก  สามารถแสดงยอดรวมการเข้าใช้ของ
นักศึกษาท้ังหมดได ้ ว่าในปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าใช้ระบบเป็นจํานวนท้ังสิ้นก่ีครั้ง และยังสามารถดู  IP 
Address ท่ีนักศึกษา Login เข้าสู่ระบบได้ ว่านักศึกษา Login จากท่ีใด และเม่ือ Login แล้วนักศึกษาเข้า
มาทําอะไรบ้างในระบบ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๓๙ 

 
 

รูปท่ี ๑๓  รูปแสดง Log File การเข้าใช้ระบบ suelearning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๔๐ 

ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนในระบบ e-Learning 
 

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานเนื้อหาบทเรียน โดยเลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจศึกษา โดยอาจารย์เป็น 
ผู้เตรียมเนื้อหาไว้ให ้

 

 
 

รูปท่ี ๑๔  ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนรายวิชา 561105 : สรีรวิทยามนษุย์สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ์
 
 
 

 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๔๑ 

ตัวอย่างหน้าจอ Title บทเรียนในระบบ e-Learning 
 

 
 

รูปท่ี ๑๕  ตัวอย่าง Title บทเรียน 

 
รูปท่ี ๑๖  ตัวอย่าง Title บทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙ 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๔๒ 

ตัวอย่างหน้าจอเนื้อหาบทเรียนในระบบ e-Learning 
 

 
 

รูปท่ี ๑๗  ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙ หน้าท่ี ๑ 
 
 

 
 

รูปท่ี ๑๘  ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙ หน้าท่ี ๒ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๔๓ 

 

 
 

รูปท่ี ๑๙  ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙ หน้าท่ี ๓ 
 

 
 

รูปท่ี ๒๐  ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนรายวิชา ๗๑๐๔๕๙ หน้าท่ี ๔ 

 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๔๔ 

ตัวอย่างหน้าจอสั่งการบ้านในระบบ e-Learning 
  
 ผู้สอนสามารถสั่งการบ้านในระบบ e-Learning และให้นักศึกษาส่งการบ้านผ่านระบบได ้
 

 
 

รูปท่ี ๒๑  ตัวอย่างหน้าระบบของอาจารยผ์ู้สอน 
 

 
 

รูปท่ี ๒๒  ตัวอย่างหน้าจอกิจกรรมการบ้านในระบบ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๔๕ 

 

ตัวอย่างหน้าจอเว็บบอร์ดในระบบ e-Learning 
  
 นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายหัวข้อต่างๆ  หรือเม่ือศึกษาหัวข้อท่ีอาจารย์
เตรียมไว้ให้แล้วมีข้อสงสัย  นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อสงสัย เหล่านั้น ผ่านทางเว็บบอร์ด 
ของรายวิชา 
 

 
 

รูปท่ี ๒๓  ตัวอย่างหน้าจอเว็บบอร์ดในระบบ 
 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๔๖ 

 
 

รูปท่ี ๒๔  ตัวอย่างหน้าจอเว็บบอร์ดในระบบท่ีตอบคําถาม 

  
 

 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๔๗ 

๗.๑.๕ ICT Service 
 

 
 

รูปท่ี ๒๕  จุดให้บริการ ICT Service 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดพ้ืนท่ีให้บริการ ICT Service  บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ 

อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สําหรับผู้ท่ีมีปัญหาหรือต้องการคําปรึกษา
ด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานท่ัวไป การให้บริการต่างๆ ของศูนย์ 

ให้คําปรึกษา 
๑.  ให้คําปรึกษาด้านการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
๒.  ให้คําปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และ IT 
๓.  ให้คําปรึกษาด้าน e-Learning 
๔.  ให้คําปรึกษาด้านระบบทะเบียนนักศึกษา 
๕.  ให้คําปรึกษาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
แก้ปัญหา 
๑.  การใช้งาน Internet ภายในมหาวิทยาลัย 
๒.  การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
๓.  การติดตั้งไดร์เวอร์ต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ 
๔.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 
๗.๑.๖ งานบริการ Home Page ของมหาวิทยาลัย 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทํา Home Page ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเสนอข่าวสารต่างๆ  ข่าว

ประชาสัมพันธ์  ข่าวการศึกษา  ข่าวกิจกรรมนักศึกษา  ข่าวการอบรม  ข่าวประชุม-สัมมนา  ข่าวประกวด
ราคา  ข่าวการรับสมัครงาน และข่าวอ่ืน ๆ ของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้หน้า Web 
Page มีการเชื่อมโยงไปยัง Home Page ของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๔๘ 

 
 

รูปท่ี ๒๖  หน้าแรกของเว็บมหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

๗.๑.๗ งานสอบคัดเลือกโควตาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาด้วยโควต้าพิเศษ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์

จะเป็นผู้ดูแลระบบการรับสมัครฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยทําการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโดยใช้คะแนน 7 
วิชาสามัญ คะแนน GAT/PAT และคะแนนวิชาเฉพาะในบางสาขาวิชา 

 
๗.๑.๘ งานสอบนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีจะเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทํา
โปรแกรมในการตรวจข้อสอบ รวบรวมคะแนน และประกาศผลสอบคัดเลือกในเดือนมกราคม ๒๕๕๙  
 

๗.๑.๙ สถานีวิทยุ-โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต (SU Radio Net) 
SU Radio Net เป็นสถานีวิทยุและโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากร     โดยมีศูนย์

คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนท่ัวไป  และเป็นช่องทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารด้านต่าง ๆ ท่ีถูกต้องและรวดเร็ว และเพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ได้เสริมสร้างทักษะและความรู้ในวิชาการจัดรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา 



สามารถติดตามชมและรับฟังได้ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 
ต้องการขอเพลงสามารถใช้ msn 

 

 
๗.๑.๑๐ การให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอน หรือการ

อบรมท่ีต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 สําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ดังนี้  
 

ตารางท่ี ๑๐  สถิติการให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพืวเตอร์
หน่วยงาน 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัย
 

๗.๑.๑๑ การให้บริการซอฟต์แวร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในนามของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ท่ีให้บริการตามรายละเอียดตารางต่อไปนี้
รายละเอียดซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการ 
 
 
 
 
 

สามารถติดตามชมและรับฟังได้ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๗
msn ติดต่อหรือพูดคุยกับดีเจได้ท่ีอีเมล์ suradionet@hotmail.com

 
รูปท่ี ๒๗  หน้าแรกสถานีวิทยุ SURadioNet 

การให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอน หรือการ

อบรมท่ีต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒๕๕๗ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ส.ค. ๕๗ – ๓๑ ก.ค ๕๘ มีการให้สถิติในการให้บริการ

สถิติการให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพืวเตอร ์

หน่วยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัย/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 

การให้บริการซอฟต์แวร ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในนามของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี

มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ท่ีให้บริการตามรายละเอียดตารางต่อไปนี้ 
รายละเอียดซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการ download สําหรับบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีดังนี้

บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๔๙ 

๑๗.๐๐ น. สําหรับผู้ท่ี
suradionet@hotmail.com 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอน หรือการ
อบรมท่ีต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

มีการให้สถิติในการให้บริการ

จํานวน 
๖๑ 
๑๖ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในนามของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี

สําหรับบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีดังนี ้



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๕๐ 

ตารางท่ี ๑๑  รายละเอียดซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการ 
รายช่ือ หมายเหตุ 

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระดับมหาวิทยาลัย 
Microsoft Office๒๐๐๗ License แบบ Campus Agreement 
Microsoft Professional Office๒๐๐๓ License แบบ Campus Agreement 
Microsoft Project๒๐๐๗ License แบบ Campus Agreement 
Microsoft Project๒๐๑๐ License แบบ Campus Agreement 
Microsoft Windows xp Pro for ๖๔ Bit License แบบ Campus Agreement 
Microsoft WindowsVista Business License แบบ Campus Agreement 
Microsoft Windows ๗ Pro ๓๒/๖๔ Bit License แบบ Campus Agreement 
MS Windows ๘ Pro ๓๒/๖๔ Bit License แบบ Campus Agreement 
MS Windows ๘.๑ Pro ๓๒/๖๔ Bit License แบบ Campus Agreement 
Microsoft Office๒๐๑๐ Proplus ๓๒/๖๔ Bit License แบบ Campus Agreement 
Microsoft Office๒๐๑๑ For Mac License แบบ Campus Agreement 
Microsoft Office๒๐๑๓  Proplus License แบบ Campus Agreement 
Visio Standard ๒๐๐๗ License แบบ Campus Agreement 
Visio Professional ๒๐๑๐ License แบบ Campus Agreement 
ซอฟต์แวร์อ่ืนๆ มีลิขสิทธิ์ใช้สําหรับเฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ดังนี้ 
Spss V๑๒ License เฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ 
Autocad๒๐๐๖ License เฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ 
Visual Studio .Net ๒๐๐๓ License เฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ 
Adobe CLP ๔.๕ Licensing (Web Premium CS
๓.๓)จํานวน ๓๐ license 

License เฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ 

Adobe Acrobat๘ License เฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ 
Macromedia Dreamweaver Ultradev๔ License เฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ 
Vmware Workstation๖ License เฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ 
Windows Server๒๐๐๓R๒ License เฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
 



๗.๑.๑๒ พัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์
 ๑) พัฒนาเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี
 

 
 

 
 
 
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ 
พัฒนาเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
รูปท่ี ๒๘  หน้าจอเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี 

บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๕๑ 

 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๕๒ 

 ๒) พัฒนาเว็บไซต์กองคลัง 

 

 
 

รูปท่ี ๒๙  หน้าจอเว็บไซต์กองคลงั 
 

 
 ๓) พัฒนาเว็บไซต์กองนิติการ 

 

 
 

รูปท่ี ๓๐  หน้าจอเว็บไซต์กองนิตกิาร 

 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๕๓ 

๗.๒ บุคลากร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นข้าราชการ ๑๗ คน ลูกจ้างประจํา ๒ คน ลูกจ้าง

ชั่วคราว ๘  คน และพนักงานมหาวิทยาลัย ๓๗ คน 
ตารางท่ี ๑๒  จํานวนบุคลการแยกประเภทของศูนย์คอมพิวเตอร ์

ตําแหน่ง 
ข้าราชการ
สาย ข, ค 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  
สายบริหาร 

ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ ๓ 
   

๓ 

นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพิเศษ ๑ 
   

๑ 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ๒ 
   

๒ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ ๕ 
   

๕ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ๕ 
   

๕ 

วิศวกรชํานาญการพิเศษ ๑ 
   

๑ 

นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

๑ 
  

๑ 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

๑๖ 
  

๑๖ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
 

๑ 
  

๑ 

นักการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
 

๑ 
  

๑ 

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

๑๘ 
  

๑๘ 

ช่างไฟฟ้า 
  

๑ 
 

๑ 

พนักงานพิมพ์ ๓ 
  

๑ 
 

๑ 

เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 
   

๑ ๑ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
   

๓ ๓ 

นายช่างอิเล็กทรอนิกส ์
   

๑ ๑ 

พนักงานท่ัวไป 
   

๓ ๓ 

รวม ๑๗ ๓๗ ๒ ๘ ๖๔ 

 
 
 
 
 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๕๔ 

๘ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่มีการดําเนินงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แต่ศูนย์ฯ มีการสนับสนุนการ

ดําเนินงานในงานวิจัยด้าน e-Culture 
 

๙ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๙.๑ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ในช่วงการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕

๘) ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแก่สังคมและชุมชน โดยเป็นโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการดําเนินโครงการย่อยของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
ดังนี ้
ตารางท่ี ๑๓  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีดําเนินการในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ สถานท่ีจัด วันท่ีจัด 
เป้าหมาย

(คน) 
งบประมาณ

(บาท) 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑ โครงการอบรม“การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือจัดทําระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคด”ี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒ 

๑๔ – ๑๕ 
พ.ค. ๕๘ 

๒๕ ๑๑๐,๐๐๐ 

๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างแบบจําลอง ๓ มิติ 
เพ่ือประยุกต์ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี” 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร ์

๑๘ – ๑๙ 
ก.ค. ๕๘ 

๓๐ ๑๖๐,๐๐๐ 

๓ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
“ICT Update” 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร ์

๑๓ ก.พ. ๕๘  
๑๑ ม.ีค. ๕๘ 
๒๑ พ.ค. ๕๘   
๒๕ ม.ิย. ๕๘ 
๒๒ ก.ค. ๕๘ 

๓๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพใน
สตูดิโอและการปรับแต่ง
รูปภาพ” 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร ์

๑๖ – ๑๗ 
ม.ีค. ๕๘ และ 
๒๐ – ๒๑ 
พ.ค. ๕๘ 

๔๐ ๖๐,๐๐๐ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๕๕ 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ สถานท่ีจัด วันท่ีจัด 
เป้าหมาย

(คน) 
งบประมาณ

(บาท) 
๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “เข้าถึงข้อมูล เข้าใจง่าย 
สไตล์ Infographic” 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร ์

๑๘ – ๑๙ 
ม.ิย. ๕๘ 

๔๐ ๔๕,๐๐๐ 

๖ โครงการการประเมินมูลค่า
โครงการด้วยระบบประเมิน
ราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร ์

๑๔ – ๑๕ 
พ.ค. ๕๘ 

๓๐ ๒๕,๐๐๐ 
(เงินรายได้ 
๒๗,๓๐๐) 

๗ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง
“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ไอที ในเขตบริหารชุมชนส่วน
ท้องถ่ิน” 

ร.ร.เทศบาล ๑  วัดลําลูก
บัว ต.สามง่าม อ.ดอนตูม 
จ.นครปฐม 

๗ – ๘ พ.ค. 
๕๘ 

๓๐ ๓๙,๕๐๐ 

๘ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การเลือกซื้ออุปกรณ์และ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การใช้งานและเป็นอาชีพ” 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร ์

๒๗ พ.ค. ๕๘ ๔๕ ๑๔๕,๐๐๐ 

๙ โครงการการสร้าง Application 
บน Tablet/SmartPhone ด้วย 
PhoneGap 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร ์

๑๒ - ๑๓ 
พ.ค. ๕๘ 

๕๐ ๔๒,๐๐๐ 

๑๐ โครงการบริการวิชาการเชิงวิจัย 
พัฒนา และ อบรมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบระบบ
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
งานวิทยาศาสตร์ และ  Digital 
Art ระดับสอง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา 
ประจวบครีีขันธ์ เขต ๒ 

๘-๙ ม.ิย. ๕๘ 
และ ๑๐ - 
๑๑ ม.ิย. ๕๘ 

๔๐ ๘๓,๕๐๐ 

  
 
 
 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๕๖ 

ตารางท่ี ๑๔  ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
๒๕๕๘ ๒๕๕๘ 

ผลลัพธ์    

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับ

บริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

 
ร้อยละ 
 
ร้อยละ 

 

 
๘๓ 
 

๘๕ 

 
๘๖.๒๓ 

 
๘๘.๗๓ 

ผลผลิต    

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนผู้เข้ารับบริการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบ ประมาณท่ี

ไดร้ับจัดสรร 

 
คน 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

บาท 

 
๕๐๐ 
 

๘๕ 
 

๙๒ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 

 
๖๒๔ 
 

๘๗.๐๔ 
 

๑๐๐ 
 

๗๙๙,๙๙๙.๒ 

 

๙.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อย่างต่อเนื่องใน
รอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้ 
 ๑) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์หลักๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ เส้นทาง
จราจรภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 ๒) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือติดตามการติดตามการเกิดแผ่นดินไหว จังหวัด
เชียงราย ช่วงเวลาเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
 ๓)  สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และนําไป
ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถ่ิน โดยได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ๒ โครงการ 
 นอกจากนี้งานด้าน GIS ยังมีการพัฒนางานสารสนเทศภูมิศาสตร์อีกมากมาย โดยรายละเอียด
สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์ www.gis.su.ac.th 
 
 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๕๗ 

๙.๓ การศึกษาดูงาน / การฝึกงานนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่มีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน แต่ยังมี
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เข้าฝึกงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑๕  นักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืนมาฝึกงาน 
ลําดับ หน่วยงาน ระยะเวลา รายช่ือนักศึกษา 
๑ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ๒๑ ก.ค. – ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๗ นายสุรพันธ์  โตสกุล 

นายณัฐวุฒิ  อํ่าโต 
๒ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

๑ ส.ค. – ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ นายพิทยา  พิชิตภัยพาล 

๓ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๓ พ.ย. ๒๕๕๗ – ๒๗ ก.พ. 
๒๕๕๘ 

นางสาวอนัญญา  บัวจันทร์ 
นางสาวกรกมล  คล้ําชานา 

๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ๑๘ พ.ค. – ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ นายมนัส  ใจซื่อ 
นายวรพล  มหาชัย 
นายวัชรวิทย์  จันทร์พิทักษ์กุล 
นายศรุต  เปียแก้ว 

๕ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ๑๘ พ.ค. – ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๘ นางสาวทิชากร  คชอ่วม 
๖ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ๒๐ ก.ย. – ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘ นายสิริสาร  ภูศร ี

 

๑๐  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศูนย์คอมพิวเตอรจ์ัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ คือ 

 - กิจกรรมทําบุญวันข้ึนปีใหม่ โดยมีการจัดพิธีสงฆ์เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร 
 - กิจกรรมวันสงกรานต์จัดให้มีพิธีรดน้ําดําหัวและแต่งกายลายดอก 
 - กิจกรรมส่งเสริมผ้าไทยโดยขอความร่วมมือบุคลการแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๕๘ 

 
 

รูปท่ี ๓๑  กิจกรรมสืบสานศลิปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๕๙ 

๑๑  การบริหารจัดการ 
๑๑.๑  งบประมาณ  

ตารางท่ี ๑๖  งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ ๒๕๕๔-๕๘ 

ป ี

ประเภทของแหล่งงบประมาณ 
รวม 

(a+c) 
งบประมาณแผ่นดิน 

(a) 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

(b) 
งบประมาณได้รับจริง 

(c) 
๒๕๕๔ ๑๖,๖๒๙,๘๐๐ ๒๖,๗๗๗,๑๐๐ ๒๕,๖๓๖,๒๑๖.๒๓ ๔๒,๒๖๖,๐๑๖.๒๓ 
๒๕๕๕ ๑๔,๔๙๙,๐๐๐ ๒๙,๕๓๒,๗๐๐ ๒๖,๗๘๕,๐๓๕.๕๓ ๔๑,๒๘๔,๐๓๕.๕๓ 
๒๕๕๖ ๑๖,๐๗๑,๑๐๐ ๒๘,๐๒๘,๐๐๐ ๒๕,๑๖๘,๕๗๙.๔๒ ๔๑,๒๓๙,๖๗๙.๔๒ 
๒๕๕๗ ๑๔,๕๔๘,๗๐๐ ๒๕,๘๘๗,๖๐๐ ๒๔,๙๖๕,๘๙๐.๒๒ ๓๙,๕๑๔,๕๙๐.๒๒ 
๒๕๕๘ ๑๖,๔๐๘,๘๐๐ ๓๗,๐๔๕,๕๐๐ ๒๔,๔๓๗,๕๐๐* ๔๐,๐๔๖,๓๐๐.๐๐* 

หมายเหตุ  * ตัวเลข ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ตารางท่ี ๑๗  ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)* 
ร้อยละการเบิกจ่ายจากยอด

รายรับ 

๑. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ๘,๐๗๐,๑๐๐ ๖,๔๐๙,๒๔๐ ๗๙.๔๒ 
๒. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว - - - 
๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ ๙๑๘,๒๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐.๙๘ 
๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๒๘,๙๐๐ ๑๗,๘๘๙.๖๖ ๖๑.๙๐ 
๕. หมวดค่าครภุัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๔๐,๐๐๐ ๗๓๘,๓๐๐ ๙๙.๗๗ 
๖.  หมวดเงินอุดหนุน (ผลติสื่อการสอน) ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๖๗๙,๖๐๙.๙๑ ๘๙.๓๒ 
๗. หมวดเงินอุดหนุน (โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๒,๘๕๑,๖๐๐ ๐ ๐ 

๘.  หมวดเงินอุดหนุน (บริการวิชาการ) ๘๐๐,๐๐๐ ๓๔๔,๕๐๐.๐๐ ๔๓.๐๖ 
รวม ๑๖,๔๐๘,๘๐๐ ๑๐,๒๙๐,๓๓๙.๕๗ ๖๒.๗๑ 

หมายเหตุ  * ตัวเลข ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๖๐ 

ตารางท่ี ๑๘  ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) * คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ 

๑. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ๑๓,๒๖๕,๗๐๐ ๗,๗๖๑,๗๐๒.๐๑ ๕,๕๐๓,๙๙๗.๙๙ 
 

๕๘.๕๑ 
 

๒. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ๒,๑๒๕,๘๐๐ ๑,๕๓๙,๔๘๗.๐๐ ๕๘๖,๓๑๓.๐๐ ๗๒.๔๒ 
๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ ๘,๙๑๖,๒๐๐ ๖,๑๑๗,๙๖๓.๔๑ ๒,๗๙๘,๒๓๖.๕๙ ๖๘.๖๒ 
๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๔,๕๓๗,๘๐๐ ๒,๖๙๐,๐๓๑.๒๖ ๑,๘๔๗,๗๖๘.๗๔ ๕๙.๒๘ 
๕. หมวดค่าครภุัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

๘,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๓๐,๐๘๖.๐๙ ๙๖๙,๙๑๓.๙๑ ๘๘.๑๗ 

๖. หมวดรายจ่ายอ่ืน ๐ ๐   
รวม ๓๗,๐๔๕,๕๐๐ ๒๕,๓๓๙,๒๖๙.๗๗ ๑๑,๗๐๖,๒๓๐.๒๓ ๖๘.๔๐ 

หมายเหตุ  * ตัวเลข ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ตารางท่ี ๑๙  ตารางรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จําแนกตามงาน 

รายการ รายรับ (บาท) 
รายจ่าย* 

รวมรายจา่ย
ทั้งหมด (บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรบั 

เงินเดือน งบดาํเนินการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

งานบริหารทั่วไป ๒๐,๖๔๘,๓๐๐ ๙,๓๐๑,๑๘๙.๐๑ ๒,๐๖๐,๕๓๐.๒๑ ๑,๑๕๕,๒๒๓.๒๖ ๓๗๔,๔๕๘.๔๙ ๑๒,๘๙๑,๔๐๐.๙๗ ๖๒.๔๓ 

งานพัฒนาบุคลากร ๔๐๐,๐๐๐ - ๑๗๙,๖๔๖.๖๐ - - ๑๗๙,๖๔๖.๖๐ ๔๔.๙๑ 

งาน ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓๒๐,๐๐๐ - ๔๕,๐๕๖.๐๐ - - ๔๕,๐๕๖.๐๐ ๑๔.๐๘ 

งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ วังท่า
พระ 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุร ี

๑,๘๒๑,๙๐๐ - ๖๘๔,๘๖๙.๘๔ - - ๖๘๔,๘๖๙.๘๔ 
 
 

๓๗.๕๙ 

งานปรับปรุงระบบเครือข่าย ๔,๑๕๕,๓๐๐  ๑,๔๐๗,๘๒๐.๔๐ ๑,๕๓๔,๘๐๘.๐๐ - ๒,๙๔๒,๖๒๘.๔๐ ๗๐.๘๒ 

งานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการศึกษา 

๙,๗๐๐,๐๐๐ - ๑,๗๔๐,๐๔๐.๓๖ - ๖,๘๕๕,๖๒๗.๖๐ ๘,๕๙๕,๖๖๗.๙๖ ๘๘.๖๒ 

รวม ๓๗,๐๔๕,๕๐๐ ๙,๓๐๑,๑๘๙.๐๑ ๖,๑๑๗,๙๖๓.๔๑ ๒,๖๙๐,๐๓๑.๒๖ ๗,๒๓๐,๐๘๖.๐๙ ๒๕,๓๓๙,๒๖๙.๗๗ ๖๘.๔๐ 

หมายเหตุ  * ตัวเลข ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๖๑ 

๑๑.๒ การพัฒนาบุคลากร 
แสดงระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีแผนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ มีการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพและปัจจัยแวดล้อม
เพ่ือให้มีความสุขในการทํางาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ศูนย์คอมพิวเตอร ์มีบุคลากรท่ีกําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจํานวน ๑ 
คน รวม  
ตารางท่ี ๒๐  จํานวนบุคลากรท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน 
๑. นางสาวดวงพร  วิฆเนศ    ระดับปริญญาเอก 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา   

ม.บูรพา   วันท่ี ๑ ม.ิย. ๕๔ 
– ๓๐ ก.ย. ๕๘   

ทุนส่วนตัว 

 
ตารางท่ี ๒๑  จํานวนบุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

๑. นางสาวปภาดา  เบญญาธรรมนิตย ์
นางสาวภัทรศยา  ปิยะมาพาณิช 

หลักเกณฑ์วิธีการทดรอง
จ่ายและการยมืเงินของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๒๘ ส.ค. 
๕๗ 

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน ม.ศิลปากร / 
ห้องประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ์ ช้ัน ๔ สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

๒. นายคณะศร  กิจสาระภักด ี "การสร้างมลูค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าด้วย
เทคนิคการเพ้นท์และ
การพิมพ์" 

๒๙ - ๓๑ 
ส.ค. ๕๗ 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
สํานักบริการวิชาการ /
ห้องสัมมนา ๑ ช้ัน ๕ 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น  
มาลากุล 

ในประเทศ 

๓. นายรัฐพล  ชูพรม "LogAnswer-
Automated 
Reasoning for 
Natural Language 
Question Answering" 

๑ ก.ย. ๕๗ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ม.มหดิล /ห้อง 
Bit & Bytes Hall ช้ัน ๔ 
อาคารคณะ ICT วิทยา
เขตศาลายา ม.มหิดล 

ในประเทศ 

๔ นางสุภาพ  กล่อมจติต ์
นายสมภพ  หัวใจเพ็ชร ์
นางสาวภาสิตา  บุญณสะ 

"การข้ึนทะเบียนและ
ลงทะเบียน/ระบบ
ทะเบียนและบริการ
การศึกษา”  

๓ – ๔ พ.ย. 
๕๗ 

กองบริการการศึกษา ม.
ศิลปากร /โรงแรม แก
รนด์แปซิฟิก รสีอร์ท
แอนด์สปา จ.เพชรบรุ ี

ในประเทศ 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๖๒ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

๕ นางสาวอินทิรา  ดอกนางแย้ม 
นางสาวจันจิรา  มังสา 
นายรัฐพล  ชูพรม 

"การจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงาน" 

๖ ม.ค. ๕๘ คณะสัตว์ศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ม.
ศิลปากร / ห้องประชุม
สํานักงานอธิการบดี ช้ัน 
๒ อาคารบริหาร ม.
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุ ี

ในประเทศ 

๖ นางสาวบุญมี  ตระกูลชัยศร ี "การบริหารงาน
อุดมศึกษาระดับสูง" 

๑๓ ม.ค. – 
๒๖ ม.ีค. 
๕๘ 

สํานักงานเสริมศึกษา
และบริการสังคม     ม.
ธรรม ศาสตร์ /      ม.
ธรรมศาสตร์   
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

๗ นายนรินทร  พวงระย้า 
นายฉลอง  วิริยะธรรม 
นายเบญจพล  อินทร์ตามา 
นายลัคน์พงศ์  อยู่ฉิม 
นางสาวสุนันทา  ธรรมกิจวัฒน ์
นายรักชาติ  รอดพ้น 
นางศิริมาตย์  อินทรต์ามา 

"การดําเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งท่ี ๓๐ 
(WUNCA) 

๒๑ – ๒๓ 
ม.ค. ๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา / 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภมูิ 
ศูนย์หันตรา จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ในประเทศ 

๘ นางสาวสิริกาญจน์  สรุวงษ์ไพบูลย ์
นางสาวกาญจนา  สารพงษ์ 
นายเดชา  สมยัสมภพ 
นายชนิศร  ธีระชาต ิ
นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง 
นางสาวธวัลรตัน์  บุณยเลขา 

"การใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส"์ 

๑๘ ก.พ. 
๕๘ 

กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน /
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.
ศิลปากร 

ในประเทศ 

๙ นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร กลยุทธ์เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยใน
ทศวรรษใหม่ 

๒๖ - ๒๘ 
ก.พ. ๕๘ 

สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม  
ม.ธรรมศาสตร์ / 
ม.ธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ และโรงแรม
โกลเด้นบีช ชะอํา 
จังหวัดเพชรบุร ี
 
 
 

ในประเทศ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๖๓ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

๑๐ นายสมเกียรติ  ฉัตรชื่นยศ "Thailand Big Data 
User Group 2 & 
Thailand Hadoop 
Big Data 
Challenge1" 

๑๓ ม.ีค. 
๕๘ 

สถาบัน IMC / ช้ัน ๔ 
ตึก Q-House 
Lumpeni, ๑ South 
Sathon Bangkok. 

ในประเทศ 

๑๑ นายสมเกียรติ  ฉัตรชื่นยศ "Amazon Essentials 
และ Architecting on 
AWS" 

๑๗  - ๒๐ 
ม.ีค. ๕๘ 

บริษัท An Amazon 
Company /  
ตึก Q-House Sathorn 
Building, ๑๑ South 
Sauthorn Bangkok. 

ในประเทศ 

๑๒ นายฉลอง  วิริยะธรรม 
ว่าท่ีร้อยตรีอุดมศักดิ์  ใจด ี
นางสาววิทิตา  ค้าผล 

"หารือแนวทางการ
บริหารจดัการเครือข่าย 
UniNet" 

๒๕ ม.ีค. 
๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา / อาคาร
สํานักงานบริการ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

๑๓ นางสาวอุษณี  พลอยแดง "การเตรียมความ
พร้อมการจัดซื้อ/จัด
จ้างพัสดุ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-
Auction" 

๒๖ ม.ีค. 
๕๘ 

งานแผนงานและวิเทศ
สัมพันธ์  
กองงานวิทยาเขต  
ม.ศิลปากร / ห้อง
ประชุม ช้ัน ๘ อาคาร 
๕๐ ปี ม.ศลิปากร 

ต่างประเทศ 

๑๔ นายกิตติพงศ์  สายสิทธิ ์ "Joomla Advance 
Template&Mobile 
Workshop" 

๒๒ – ๒๓ 
เม.ย. ๕๘ 

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์
ปอเรช่ัน จํากัด / ศูนย์
อบรม The 
Connecion กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

๑๕ นายโยธิน  อยู่พะเนียด 
นายเปรมชัย  เชิงฉลาด 

"การสร้าง Android 
Application องค์กรมือ
อาชีพด้วย PhoneGap 
Framework" 

๒๗ – ๒๘ 
เม.ย. ๕๘ 

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์
ปอเรช่ัน จํากัด / ศูนย์
อบรม The 
Connecion กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

ในประเทศ 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๖๔ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

๑๖ นายโยธิน  อยู่พะเนียด 
นายพรชัย  แก้วฉกรรจ ์
นางสาวบุญมา  เพ่งซ่วน 
นางสาวบุญมี  ตระกูลชัยศร ี
นางสุภาพ  กล่อมจติต ์
นางสาวสุนันทา  ธรรมกิจวัฒน ์
นายกิตติพงศ์  สายสิทธ์ิ 
นางสาวสุนิสา  ศรีเผือก 
ว่าท่ีร้อยตรีบรรพต  ดลวิทยากุล 
นางณัฐสิรี  นกแก้ว 
นายเปรมชัย  เชิงฉลาด 
นายสุบดินทร์  ชูพรม 
นางศิริมาตย์  อินทรต์ามา 
นางสาวภาสิตา  บุญณสะ 
นายศิลป์ปวิชญ์  จันทร์พุธ 
นางสาวอธิตยา  มีอยู่เต็ม 
นางสาวปภาดา  เบญญาธรรมนิตย ์
นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง 
นางสาวจันทร์พิมพ์  ร่มโพธ์ิธารทอง 

"มหาวิทยาลัยกับ
สถานภาพการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐ" 

๘ พ.ค. ๕๘ กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร / 
ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอง 
พระชนมพรรษา 

ในประเทศ 

๑๗ นายนรินทร  พวงระย้า 
นายโยธิน  อยู่พะเนียด 
นายเบญจพล  อินทร์ตามา 
นางสาวบุญมี  ตระกูลชัยศร ี
นางศิริมาตย์  อินทรต์ามา 

"แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี ๒๕๕๘ 
สําหรับ
สถาบันการศึกษา" 

๑๕ พ.ค. 
๕๘ 

สํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
สกอ. /ห้องเจ้าพระยา
บอลรูม โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

๑๘ นายสมเกียรติ  ฉัตรชื่นยศ "ความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสําหรับ
ผู้บริหารเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่
เศรษฐกิจดิจิตอล" 
 
 
 

๑๕ พ.ค. 
๕๘ 

บริษัท ครีเอช่ันโปร 
จํากัด /ศูนย์ประชุม
เดอะคอนเน็คช่ัน เอดูคู
ซีน ลาดพร้าว 

ในประเทศ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๖๕ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

๑๙ นางสาวสุนันทา  ธรรมกิจวัฒน ์ "Office ๓๖๕ for End-
User" 

๖ – ๗ ก.ค. 
๕๘ 

บริษัท The Enterprise 
Resources Training / 
The Enterprise 
Resources Training 
Co.,Ltd Sukhumvit 
Bangkok 

 

๒๐ นายจิรวัฒน์  ไรเ่หนือ 
นายชัยสิทธ์ิ  สงเคราะหส์ุข 
นายณัฐพล  สินธุมา 
นางสาววิทิตา  ค้าผล 
นางสาวอธิตยา  มีอยู่เต็ม 

โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม ่

๑๒ – ๑๔ 
ก.ค. ๕๘ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักงานอธิการบดี  ม.
ศิลปากร /โรงแรมแคน
ทารี เบย์ ระยอง 

 

๒๑ นายสมเกียรติ  ฉัตรชื่นยศ "Cloud Software 
Development on 
Google App 
Engine & Amazon 
Web Service 

๑๓ – ๑๖ 
ก.ค. ๕๘ 

สํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาต ิ / สํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ

 

๒๒ นางสุภาพ  กล่อมจติต ์
นางสาวภาสิตา  บุญณสะ 

"ใคร ๆ ก็เป็นนักพัฒนา
ระบบ BI ด้วย Pentaho 
๕.๓ ได"้ 

๑๓ – ๑๗ 
ก.ค. ๕๘ 

สํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ /Hip Hotel 
Bangkok Ratchda 
Bangkok 

 

๒๓ นายนรินทร  พวงระย้า 
นายฉลอง  วิริยะธรรม 
นายเบญจพล  อินทร์ตามา 
นางศิริมาตย์  อินทรต์ามา 

"การดําเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งท่ี ๓๑ 
(WUNCA) 

๒๑ – ๒๔ 
ก.ค. ๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา / อาคาร
ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
สงขลา จ.สงขลา 

 

 
 
 
 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๖๖ 

๑๒  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๒.๑  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา   ดังนั้นเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์มีการดําเนิน การสอดคล้องกับ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้กําหนดแนวนโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒) จัดการประกันคุณภาพการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

๓) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ โดย 

คณะกรรมการดังกล่าวมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๒. กําหนดนโยบายและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์โดย

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
๓. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๔. จัดทําคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน และคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๕. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๖. จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเอง 

  



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๖๗ 

๑๒.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เลือกแบบ PDCA (Plan Do Check 
Act)  

 

 
รูปท่ี ๓๒ วงจรคุณภาพ 

 
Plan หมายถึง  การวางแผน/กําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือมาตรฐานของงาน 
Do หมายถึง  การปฏิบัติตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผน 
Check หมายถึง  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม D 
Act หมายถึง  การปรับปรุงแก้ไขตามผลท่ีได้จาก C 

  



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๖๘ 

๑๒.๓ การประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

๑. เพ่ือให้มีข้อมูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๒. เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ปณิธาน

ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๓. เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีลักษณะโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

จากท้ังองค์กรภายนอกและองค์กรภายในมหาวิทยาลัย 
 

๑๒.๔ โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร ์   
(คําสั่งศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ี ๙/๒๕๕๗) 
๑. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  ประธานกรรมการ 
๒. รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานและกรรมการ 
๓. รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอรฝ์่ายวิชาการและวิจัย รองประธานและกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอรฝ์่ายบริหารจัดการท่ัวไป รองประธานและกรรมการ 
๕. นายโยธิน  อยู่พะเนียด กรรมการ 
๖. นายฉลอง  วิริยะธรรม กรรมการ 
๗. นางสุภาพ  กล่อมจิตต์ กรรมการ 
๘. นายไพร  รุ่งเรือง กรรมการ 
๙. นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง กรรมการ 
๑๐. นายลัคน์พงศ์  อยู่ฉิม กรรมการ 
๑๑. นายพีรพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง กรรมการ 
๑๒. นางศิริมาตย์ อินทร์ตามา กรรมการ 
๑๓. นายณรงค์วิทย์ ทัศนานุตริยกุล กรรมการ 
๑๔. นางสาวบุญมี ตระกูลชัยศร ี กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายชนิศร  ธีระชาต ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๖๙ 

๑๒.๕  ข้ันตอนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ข้ันตอนการเริ่มต้น 
๑. รับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๓. ประชุมแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
๑. กําหนดปฎิทินการประกันคุณภาพ 
๒. ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๓. วิเคราะห์จุดอ่อนและทําการแก้ไขจุดอ่อน 
๔. กําหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินตนเองอ้างอิงจากสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 
๕. พิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
๖. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเอง 
๗. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ข้ันตอนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์ในส่วนงานการประกันคุณภาพได้พยายามจัดทําเอกสารหรือข้อมูลข่าวในรูป

ของไฟล์ electronic และข้ึนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ท่ี web ประกันคุณภาพของศูนย์
คอมพิวเตอร์เพ่ือประหยัดกระดาษและอํานวยความสะดวกให้ได้มากท่ีสุด 

๒. เขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ 

๓. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ พิจารณาและร่วมกันเขียนผลการดําเนิน 
๔. รวบรวมเอกสาร/หลักฐานท่ีใช้ในการอ้างอิง และจัดทํารายงานประจําปี 
 

๑๒.๖ การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์   
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมบุคลากร รวมท้ังการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 
การสัมมนา และการอบรมเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน 

๒. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเปน็แนวทางในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร 

๓. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๗๐ 

๑๒.๗ องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้องค์ประกอบการตรวจประเมินของ สกอ.ท่ีใช้ในการตรวจตามท่ีสํานักประกัน
คุณภาพกําหนดให้หน่วยงานสนับสนุน คือ องค์ประกอบท่ี ๑,๗,๘ และ ๙ (รายละเอียดองค์ประกอบดูท่ี
ภาคผนวก) โดยกําหนดระยะเวลาท่ีให้ข้อมูลคือ องค์ประกอบท่ี ๑,๘ ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ และ
องค์ประกอบ ๗ และ ๙ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

สําหรับเกณฑ์การประเมิน ใช้ระดับคะแนน ๕ ระดับ รายละเอียดคือ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ – ๕ กรณี
ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของระดับ
คะแนนดังนี้ 

คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช ้
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

๑๒.๘  ตารางสถิติผลการตรวจประเมิน 

ตารางท่ี ๒๒ ตารางสถิติผลการตรวจประเมิน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๒ 
(เต็ม ๓ คะแนน) 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 
องค์ประกอบท่ี ๑ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ 
องค์ประกอบท่ี ๗ ๑.๘๘ ๒.๕๐ ๔.๐๐ ๓.๗๕ 
องค์ประกอบท่ี ๘ ๑.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ 
องค์ประกอบท่ี ๙ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ 

เฉลี่ยรวม ๑.๗๖ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๔๐ 
ผลการประเมิน ระดับพอใช้ ระดับพอใช้ ด ี ด ี

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๗๑ 

๑๓  การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี ๒๓  ตารางการนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

�.ปรับลดจํานวนยุทธศาสตร์ โดย
ปรับเปลีย่นบางยุทธศาสตร์เป็นระดับกลยุทธ์ 

ศูนย์มีการปรับลดจํานวนยุทธศาสตร์จากเดิม ๙ ยุทธศาสตร์ 
ลดเหลือ ๖ ยุทธศาสตร ์

๒.ปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงาน
ประกอบด้วยแผนด้านต่าง ๆ  เช่น แผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผน
บริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้  
ศูนย์ควรจัดทําแผนดังกล่าว จากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น สมรรถนะตามตําแหน่ง  และ
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะ  โดยมีการ
กํากับติดตาม และประเมินแผนอย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง   
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์อยูร่ะหว่างการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เบื้องต้นได้มีการจัดทําแบบสํารวจความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และได้มีการกําหนดแนวทางในการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนต่างๆ เป็นประจําทุกเดือนและมีการประเมินแผนทุก ๓ 
เดือน 

�. กําหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีใหค้รบถ้วนตามยุทธศาสตร์ 
เนื่องจากศูนย์มีการทบทวนพันธกิจ โดย
กําหนดค่าเป้าหมายในเชิงท้าทาย ซึ่งแสดง
การพัฒนาผลการดําเนินงาน  ท้ังนี้ ค่า
เป้าหมายท่ีเป็นค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  
ค่าเป้าหมายท่ีเป็นร้อยละ ไม่ควรน้อยกว่า
ร้อยละ  ๘๐   

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการกําหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีการ
กําหนดปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปี รอบ ๖ เดือนและ
พิจารณาปรับค่าเป้าหมายในเชิงท้าทาย 

๔.เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์มีส่วนร่วมอย่าง
ท่ัวถึงท้ังในด้านการจัดทําแผนและปฏิบัติงาน
ตามแผน บุคลากรทุกวิทยาเขตควรมีการ
ประชุมร่วมกันเป็นประจําทุกภาคการศึกษา  

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดให้บุคลากรร่วมกันพิจารณาจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีและปรับแผนปฏิบัติราชการ 
จํานวน ๒ ครัง้ต่อปี โคยครั้งแรกดําเนินการเม่ือ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

๕.ควรพิจารณาขอบเขตพันธกิจของศูนยใ์ห้
ครอบคลุมด้านการสื่อสาร  เนื่องจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ทําให้
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการสื่อสารใช้

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑ โดยคํานึงถึงความครอบคลุมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายละเอียดในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเอ้ือต่อ



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๗๒ 

องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นฮาร์ดแวร์ร่วมกัน  ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในการประหยัดค่าใช้จ่าย และ
เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

ความต้องการของประชาคมโดยปรับพันธกิจให้ครอบคลุมด้าน
การสื่อสาร ข้อ ๑ ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑.ควรมีการสํารวจความต้องการของชุมชนท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายของการบริการวิชาการ 
เพ่ือจัดทําแผนบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยคณะกรรมการบริการวิชาการมีการ
กําหนดให้ผู้ดําเนินโครงการบริการวิชาการสํารวจความ
ต้องการของชุมชนซึ่งบางโครงการสํารวจจากการประชุม
หน่วยงานหลักๆ ของจังหวัดนครปฐมเพ่ือสัมภาษณ์ความ
ต้องการและบางโครงการใช้ข้อมูลจากข้อเสนอแนะจากปีท่ี
ผ่านมา 

๒.ควรมีบริการวิชาการแบบมีรายได้เพ่ือใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนํามาพัฒนาหน่วยงาน/
บุคลากร 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 

๓.พัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการบริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจการบริการวิชาการของ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

องค์ประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ 

�. คณะกรรมการประจําศูนย์ควรร่วมกัน
พิจารณาอํานาจหน้าท่ีให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานตามความคาดหวังของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ทบทวนอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ประจําศูนย ์ 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์กําหนดวาระเรื่องการพิจารณาอํานาจหน้าท่ี
ให้สอดคล้องกับการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มติท่ีประชุมเก่ียวกับเรื่องนี้ คือ 
๑.  คณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์จะพิจารณาใน
ระดับนโยบาย 
๒.  ท่ีประชุมหัวหน้าฝ่ายจะพิจารณาในระดับดําเนินการใน
ลักษณะงานประจํา 

�. คณะกรรมการประจําศูนยค์วรร่วมกัน
พิจารณาขอบเขต และรายละเอียดการ
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี  เพ่ือกําหนด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์พิจารณาในเรื่องการ
กําหนดการประชุมของคณะกรรมการ โดยมีมติกําหนดให้มี
การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยค์อมพิวเตอร์ ๒ เดือนต่อ
ครั้ง 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๗๓ 

องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
ประจําศูนย์  และกําหนด การประชุมท่ี
แน่นอน  ซึ่งช่วยใหฝ้า่ยต่าง ๆ เตรียมข้อมูล  
พร้อมรายละเอียดเสนอคณะกรรมการ
ประจําศูนย์ฯ  รวมท้ังสามารถกํากับติดตาม
การดําเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง   
 

�. คณะกรรมการประจําศูนย์ควรมีการ
ประเมินตนเอง และการปฏิบัติตามอํานาจ
หน้าท่ีของกรรมการรายบุคคล  เพ่ือแต่งตั้ง
กรรมการท่ีสามารถเข้าประชุม
คณะกรรมการประจําศูนย์ 
 

คณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์มีการประเมินตนเอง
โดยการตอบแบบประเมินท่ีจัดทําไว้ เม่ือวันท่ี ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗ 
และได้มีการพิจารณาตั้งบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เป็น
คณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว คือ 
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมระบบ 

๔. ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรกําหนดนโยบาย
ด้านการบริหาร  เช่น นโยบายด้านความ
ม่ันคงปลอดภัย  นโยบายการบริหารงาน  
รวมถึงนโยบายประกันคุณภาพ  เพ่ือให้ฝ่าย
ต่าง ๆ กําหนดแนวทางการดําเนินงานตาม
พันธกิจ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
ปลอดภัย อยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี ๖ มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีเป้าประสงค์ 
๑.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
มาตรฐานปัจจุบัน 
๒.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอิงตาม
มาตรฐานสากล 
๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐาน 

�. ควรจัดทําแผนด้านการบริหารอ่ืน ๆ เช่น 
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เบื้องต้นได้มีการจัดทําแบบสํารวจความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 

�. กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จให้ครบทุก
แผน กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม และให้ผู้รับผิดชอบ
รายงานหรือเสนอการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจําศูนย์ทุก ๓ เดือน  
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จให้ครบทุกแผน
เรียบร้อยแล้วปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๗ 
 

๗. สนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ฯ มี
งานวิจัยในลักษณะงานประจําสู่งานวิจัย 
(Routine to research) หรืองานวิจัย

ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนให้บุคลากรมีงานวิจัยในลักษณะ
งานประจํา ซึ่งในปีการศึกษานี้มีบุคลากรท่ีทํางานงิจัยดังนี้ 
๑.   นายบรรพต  ดลวิทยากุล ได้ทํางานวิจัย ๒ โครงการ คือ 



 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

๗๔ 

องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

 - โครงการวิจัยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
เคลื่อนท่ีสําหรับมหาวิทยาลัยท่ีมีหลายวิทยาเขต กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระยะท่ี ๑) 
 - โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดมี
ระบบรับข้อมูลทางจอภาพ (แท็บเล็ต) 
๒.  นายสมเกียรติ  ฉัตรชื่นยศ ได้จัดทําโครงการบริการ
วิชาการเชิงวิจัย ๒ โครงการ 
 - โครงการบริการวิชาการเชิงวิจัย พัฒนา และ อบรม
วิชาการเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับงาน
วิทยาศาสตร์ และ Digital Art 
 - โครงการบริการวิชาการเชิงวิจัย พัฒนา และ อบรม
วิชาการเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา Template และ 
Framework  สําหรับ Function and Services บน Web 
Site and Mobile Application 

องค์ประกอบท่ี ๘    การเงินและงบประมาณ 

�. ศูนย์ควรจัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือวางแผน
ด้านงบประมาณ 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการ
จัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
โดยเสนอให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาร่างแผนดังกล่าว ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
 

๒. ศูนย์ต้องบริหารงบประมาณด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  จึงควรจัดทํา
แผนกลยุทธ์ด้านการเงินออกจากแผน
ยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์
แหล่งท่ีมาของรายได้ แผนการใช้ การ
ติดตาม และการประเมินผล เพ่ือนําไปใช้ใน
วางแผนบริหารจัดการด้านการเงินของ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 



บทท่ี ๑ ส่วนนํา 

๗๕ 

องค์ประกอบ ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

�. การนําผลประเมินตัวบ่งชี้ และการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการมาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ  และรายงานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพต่อ
คณะกรรมการประจําศูนย์อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๒ ครั้ง 

ได้ดําเนินการนําผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 
๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

�.  ประเมินการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศควรครอบคลุมบริการทุกประเภท
ของศูนย ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ
ประเภทนั้นๆ และมีจํานวนข้อมูลท่ีเป็น
สัดส่วนกับจํานวนผู้รับบริการ เพ่ือให้ข้อมูลมี
คุณภาพด้านความเป็นตัวแทน 

อยู่ระหว่างดําเนินการคือปรับปรุงแบบประเมินการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม 

๓.ควรทบทวนเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ท่ี
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
เช่น ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการสังคม  เกณฑ์มาตรฐานข้อ  
๒ – ๕  ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 

 



 

 

๗๖ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ตารางที่ ๒๔  แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ศูนยค์อมพิวเตอร ์

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี/้
เกณฑ์การประเมิน 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

(แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา

และแนวทางแก้ไข) 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา/ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑  

กระบวนการพัฒนาแผน 

๗ ๔ กําหนดแผนด้านการทํานุ
บํารุงศิลป วัฒนธรรม 

- สํานักงาน
เลขานุการ 

  -  ทบทวนพันธกิจของศูนย์

คอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับ

บทบาทความรับผิดชอบงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกําหนด

ยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ และจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปีให้

ครบถ้วนพันธกิจ 

-  บุคลากรทุกระดับความมีส่วนร่วม

ในการจัดทําแผนตั้งแต่กระบวนการ

เริ่มต้นของการจัดทําแผน 

-  การกําหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ควรมี

ความท้าทายและแสดงสัมฤทธิ์ของ

แผน 



 

 

 

๗๗ 

บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี/้
เกณฑ์การประเมิน 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

(แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา

และแนวทางแก้ไข) 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ : ห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

  กําหนดแผนงานในด้านการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการเรียนรู ้

 ศูนย์คอมพิวเตอร ์    

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ : ระบบ
และกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

๔ ๓ ปรับปรุงเกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ 
๔.๑  ด้านการพัฒนา
งานวิจัยตรงตามบริบทของ
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

 สํานักงาน
เลขานุการ / 
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการ
วิจัยศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

  -  พัฒนาระบบและกลไกของการ

บริหารงานวิจัยของศูนย์คอมพิวเตอร์

ให้ชัดเจนเนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์

กําหนดพันธกิจด้านการวิจัย โดยนํา

วงจรคุณภาพมาจัดทําระบบบริหาร

งานวิจัย 

-  งานวิจัยควรเผยแพร่ต่อหน่วยงาน

ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ : ระบบ
และกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

๒ ๒ ปรับปรุงเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ 
๔.๒ ให้ตรงตามบริบทและ
ภารกิจหลักของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

 สํานักงาน
เลขานุการ / 
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ

   



 

 

๗๘ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี/้
เกณฑ์การประเมิน 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

(แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา

และแนวทางแก้ไข) 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
ดําเนินงานด้านการ
วิจัยศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ :ระบบและ
กลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

๑ ๑ -  จัดทําโครงการบริการ
วิชาการปี ๒๕๕๘ 
-  ปรับปรุงเกณฑ์ของตัว
บ่งชี้ที่ ๕.๑ ให้ตรงตาม
บริบทและภารกิจหลักของ
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

๘๐๐,๐๐๐ ศูนย์คอมพิวเตอร ์   ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรเสนอตัวบ่งชี้

และเกณฑ์มาตรฐานต่อฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

เพื่อให้สามารถวัดได้ตามบริบทและ

ตามภารกิจหลักของของศูนย์

คอมพิวเตอร์ที่มีการดําเนินการอยู่ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 
กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

  ปรับปรุงเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่  
๕.๒ ให้ตรงตามบริบทและ
ภารกิจหลักของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

     

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นํา
ของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของ

๕ ๔ จัดทําการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารศูนย์
คอมพิวเตอร์โดย 

    -  การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและตัดสินใจ ควรแยก

ประเมินเป็นระบบ และกลุ่มตัวอย่าง



 

 

 

๗๙ 

บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี/้
เกณฑ์การประเมิน 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

(แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา

และแนวทางแก้ไข) 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
สถาบัน) คณะกรรมการประจําศูนย์ฯ จะต้องเป็นตัวแทนของประชากรได้ 

-  ความหาแนวทางในการเพิ่ม

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามให้

เหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ ๗.๒ :  การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

๒ ๒ -  หาแนวทางดําเนินการ ใน
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดใน
เกณฑ์ข้อ ๑ และแผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด 
-  หาแนวทางในการนํา
ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์

 สํานักงาน
เลขานุการ / 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
 
 
 

   



 

 

๘๐ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี/้
เกณฑ์การประเมิน 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

(แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา

และแนวทางแก้ไข) 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
อักษร (Explicit 
Konwledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowlwdge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๓  : ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

๕ ๕ หาแนวทางในการเพิ่ม
จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 
 

 สํานักงาน
เลขานุการ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ : ระบบ

บริหารความเสี่ยง 

๔ ๓ ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

 คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

   



 

 

 

๘๑ 

บทท่ี ๑  ส่วนนํา 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี/้
เกณฑ์การประเมิน 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

(แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา

และแนวทางแก้ไข) 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

ข้อ/ร้อยละ คะแนน 
องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  : ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

๕ ๓ -  จัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์  
-  จัดทําระบบการจัดทํา
รายงานทางการเงินและ
ความมั่นคงของศูนย์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 งานประกันและ
แผนฯ 

  ศูนย์ควรจัดทําแผนกลยุทธ์พึ่งพา

ตนเอง เพื่อวางแผนด้านงบประมาณ 

โดยวิเคราะห์แหล่งที่มาของรายได้ 

แผนการใช้ การติดตามและการ

ประเมินผล เพื่อนําไปใช้ในการ

วางแผนบริหารจัดการด้านการเงิน

ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ : ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๗ ๔ -  ทบทวนมาตรฐานเกณฑ์
ตามตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับ
บริบทและภารกิจหลักของ
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
-  วิเคราะห์และวางแผนใน
การหาแนวปฏิบัติที่ดี
ทางด้านการประกันคุณภาพ 

 สํานักงาน
เลขานุการ / 
งานประกันและ
แผน 

   

 



บทท่ี ๒ ส่วนสาระ 

๘๓ 

บทที่ ๒ ส่วนสาระ 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ     
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ     
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ – ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๖ ข้อ 

 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่มี 

๑ จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
อนมัุติ 

�  

๒ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

 � 

๓ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการ
บริการแบบให้เปล่า 

�  

๔ ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ ๑ และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

�  

๕ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

�  

๖ คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน �  

 
 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๘๔ 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล้ว :   -  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   ๕ ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : ๔ คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ๕ ข้อ ผลการดําเนินการ �  บรรลุเป้าหมาย 

� ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ๖ ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : ๕ คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
 ๑.  จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัว
บ่งช้ีความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กําหนดแผนการดําเนินงานบริการวชิาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
นําข้อมูลผลการประเมินโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาพิจารณากําหนดรายละเอียด
ของโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ศค 3.1.1-1) และได้กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ศค 3.1.1-2) โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 ๒.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม แต่ได้มีการประเมินผลเก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็น
ประจําทุกปี 
 
 ๓.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการบริการแบบให้เปล่า 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดครงการบริการวิชาการแก่สังคม จํานวนท้ังสิ้น ๑๐ 
โครงการดังนี้ 

๑) โครงการอบรม“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี” 

๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบจําลอง ๓ มิติ เพ่ือประยุกต์ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี” 

๓) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ICT Update” 
๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพในสตูดิโอและการปรับแต่งรูปภาพ” 
๕) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เข้าถึงข้อมูล เข้าใจง่าย สไตล์ Infographic” 
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๖) โครงการการประเมินมูลค่าโครงการด้วยระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ 
๗) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที ในเขตบริหารชุมชนส่วนท้องถ่ิน” 
๘) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเลือกซื้ออุปกรณ์และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้

งานและเป็นอาชีพ” 
๙) โครงการการสร้าง Application บน Tablet/SmartPhone ด้วย PhoneGap 

 ๑๐) โครงการบรกิารวิชาการเชิงวิจัย พัฒนา และ อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการการออกแบบระบบ
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานวิทยาศาสตร์ และ  Digital Art ระดับสอง 
 โดยท้ัง ๑๐ โครงการเป็นโครงการท่ีสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงไม่มีค่าลงทะเบียนซึ่งผู้เข้าอบรมไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น (เอกสารหมายเลข ศค 3.1.3-1) 
 
 ๔.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการดําเนินการประเมินผลความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเป็นโครงการย่อยได้มีการประเมินผลความสําเร็จของแต่ละโครงการ
เช่นกัน โดยมีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้กับคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร ์(เอกสารหมายเลข ศค 3.1.1-1) และท่ีประชุมหัวหน้าฝ่ายทราบ
เป็นประจําทุกเดือน (เอกสารหมายเลข ศค 3.1.4-1) 
 ๕.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน แต่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการกับงานวิจัย โดยดําเนินการโครงการอย่าง
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ โครงการบริการวิชาการเชิงวิจัย พัฒนา และ อบรมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานวิทยาศาสตร์ และ  Digital Art ระดับสอง
(เอกสารหมายเลข ศค 3.1.5-1) 
 
 ๖.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ของมหาวิทยาลัย และให้ศูนย์คอมพิวเตอร์รายงานผลการดําเนินการเปน็ประจําทุก ๓ เดือน โดยมหาวิทยาลัย
จะรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานให้กับสํานักงบประมาณทราบต่อไป (เอกสารหมายเลข       
ศค 3.1.6-1) 
 
 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๘๖ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศค 3.1.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
ศค 3.1.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ศค 3.1.3-1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ศค 3.1.4-1 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย 
ศค 3.1.5-1 โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการวิจัย 
ศค 3.1.6-1 รายงานผลการดําเนินการการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี ๓ : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 
๓.๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน 
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน ๑ ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ๔ คะแนน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๓ 
จุดเด่น 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
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องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ กลุ่ม 
   สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ     
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ     
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ – ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๕ - ๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๗ ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่มี 

๑ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

�  

๒ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

 � 

๓ ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

�  

๔ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง ๑๐ ประการท่ีแสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างชดัเจน 

�  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่มี 

๕ ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

�  

๖ การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

�  

๗ ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

�  

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล้ว :   -  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   ๖ ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : ๔ คะแนน 
เป้าหมายของปนีี้   : ๖ ข้อ ผลการดําเนินการ �  บรรลุเป้าหมาย 

� ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ๖ ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : ๔ คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
 ๑.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทําแผนยทุธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยมีการ
วิเคราะห์ SWOT โดยมีการกําหนดเชื่อมโยงกับวิสัยทัศของศูนย์คอมพิวเตอร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้นําไปกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังได้
กําหนดกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  ได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว (เอกสารหมายเลข ศค 5.1.1-1) 
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 ๒.  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพ่ือนําไปคํานวณต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษา 
และอาจารย์ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ไม่มีนักศึกษาและอาจารย์ใน
สังกัด แต่มีการรายงานทางด้านการปั่นส่วนกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือนําไปคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ๓.  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 ศูนย์คอมพิวเตอรมี์การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสาร
หมายเลข ศค 5.1.3-1) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ได้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงภายนอกท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีการรายงานผลให้กับมหาวิทยาลัยทราบ
เป็นประจําทุก ๖ เดือน รวมท้ังมีการรายงานการควบคุมภายในอีกด้วย 
 
 ๔.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง ๑๐ ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน 

ผู้บริหารมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตามรายละเอียดต่อไปนี้  
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผู้บริหาร มีการกําหนดนโยบายบริหารงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้

ร่วมกันกําหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี กําหนดมาตรการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติดราชการ มีการติดตามผลตามแผน มีการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ โดยควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาตร์และบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินงาน เช่นยุทธศาสตร์พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไม่มีการเพ่ิม
ยุทธศาสตร์ในด้านมาตรฐานด้านไอที เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานท่ีได้มาตรฐานทางด้าน ไอที ในอนาคต 
และมีการวางแผนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเช่นระบบ Cloud Computing โดยเริ่มมีการใช้
งาน Google App for Education ซึ่งเป็น Public Cloud Services สําหรับงานด้านการเรียนการสอน และ 
Microsoft Office365 ซึ่งถูกติดตั้งในแบบ Hybrid Cloud Services ท่ีเน้นด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ICT นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการจัดทํา นโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ กระทรวง ICT ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 27001 (เอกสารหมายเลข ศค 5.1.4-1) 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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หลักประสิทธิภาพ (Effeciency) 
ผู้บริหารได้บริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี โดยได้ประชุมหารือร่วมกันในท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ กําหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการ มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน มีการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในเป็นประจําทุกปี เพ่ือนํา
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปใช้ในการจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในระดับท่ีได้มาตรฐาน
ต่อไป มีการวิเคราะห์และออกแบบการดําเนินการในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกําหนด KPI 
และ Competency ของบุคลากรให้มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้มาใช้อย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้   ผู้บริหารมีการนําเครื่องมือบริหารจัดการจากระบบเครือข่าย เช่น Google 
Document,Google Calendar มาเป็นเครื่องมือกําหนดแนวทาง การกํากับดูแลกระบวนการปฏบิัติงานใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์และมีการนําระบบ e-document ท่ีได้พัฒนาไว้หลายปีก่อนมาใช้งานอย่างจริงจังใน อีกท้ังมี
การสนับสนุนการดําเนินโครงการ ICT Update ท่ีเป็นโครงการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
ให้กับบุคคลท่ัวไป นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการระหว่างการบรกิารวิชาการและการทําวิจัย จากงานประจํา 
เช่น กิจกรรมของศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีทํางานร่วมมือกับท้องถ่ินและส่วนกลางในการทําชิ้นงานวิจัยด้าน
โบราณคดีเชิงพ้ืนท่ีและนําผลท่ีได้จากงานวิจัยมาให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย มีการนําการให้บริการ 
Print Services มาให้บริการนักศึกษาเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของหมึกพิมพ์ ค่าบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 
และอํานวยความสะดวกในการพิมพ์งานของนักศึกษาได้รวดเร็วยิ่งข้ึน (เอกสารหมายเลข ศค 5.1.4-2) 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ผู้บริหารมีการอํานวยการให้เกิดการให้บริการแบบครบวงจรของหน่วยงานให้บริการทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Service) ท่ีอํานวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อขอใช้บริการต่างๆของศูนย์
คอมพิวเตอร์ มีการดําเนินการให้กําหนดงานในส่วนของการดําเนินการประกันคุณภาพหน่วยงานมาเป็นวาระ
ต่อเนื่องในการประชุมหัวหน้าฝ่าย ให้มีผลต่อการได้ข้อมูลในการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน 
(เอกสารหมายเลข ศค 5.1.4-3) 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
ผู้บริหารได้ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนต่าง ๆ ของฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

ตัวชี้วัดและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สามารถแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิต์ามท่ีตั้งค่าเป้าหมายไว้ มีการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามท่ีได้จัดทําเป็นข้อตกลงไว้เป็นการล่วงหน้า ส่วนการดําเนินงาน
ตามภารกิจประจํา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ นอกจากนี้ผู้บริหารความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยมีนโยบายในการจัดโครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชุม เช่น บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสู่
ชุมชน,โครงการ ICT Update (เอกสารหมายเลข ศค 5.1.4-4) 

หลักความโปร่งใส (Transparency)  
ผู้บริหารมีการบริหารงานท่ียึดหลักตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ มี กระบวนการเปิดเผย

อย่างตรงไปตรงมา ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทาง
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ราชการ ปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรายงานด้านการเงิน มีการตรวจสอบ
ดา้นการเงิน มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารจัดการและมีระบบ
สอบทานระบบควบคุมภายใน มีการเวียนแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบงานสารบรรณ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ผ่านทางเว็บไซต์ มีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการท่ีถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ;์ Software ท่ีจัดซื้อ Software 
License เพ่ือให้บริการกับผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และตรวจสอบได้ (เอกสารหมายเลข         
ศค 5.1.4-5)        

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ผู้บริหารมีการบริหารงานท่ีให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา

หรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกําหนดแผนการดําเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมคิดแนวทาง ร่วม
การแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้บุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ มีการเสนอความคิดอย่าง
ท่ังถึง เช่น การจัดให้มีการระดมความคิดในเรื่องการกําหนด KPI เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรศูนย์ฯอย่างยุติธรรมและโปร่งใสและร่วมกันรับรู้และปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส
ผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีการปรับปรุงการให้บริการ โดยการ
สํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเป็นประจําทุกปี (เอกสารหมายเลข ศค 5.1.4-6) 

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
ผู้บริหารได้ยึดหลักการกระจายอํานาจเพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ โดยมีคําสั่งมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล  สั่งการ  รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ในด้านการบริหารงานต่างๆภายในศูนย์คอมพิวเตอร์  โดยมีการแต่งตั้ง รองผู้อํานวยการฝ่ายต่างๆ ท่ี
มอบหมายหน้าท่ีตามภาระงานนั้นๆ  นอกจากนี้ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ โดยกระจายอํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม มีการแต่งตั้งบุคลกรเป็น
หัวหน้าฝ่ายต่างๆเพ่ือกระจายอํานาจตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีการมอบหมาย
อํานาจและหน้าท่ีผ่านคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดต่าง ๆ ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในการประชุมปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
(เอกสารหมายเลข ศค 5.1.4-7) 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ผู้บริหารยึดหลักกฎระเบียบราชการในการบริหารงาน เพ่ือความเป็นธรรม  
การบริหารจัดการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ดําเนินงานตามมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินงานโดยมีการใช้อํานาจ

ของกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายว่าด้วยวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการต่าง ๆ ด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแจ้งสิทธิให้ผู้เก่ียวข้องทราบ
เม่ือมีผลกระทบจากการกระทําทางกฎหมายปกครอง มีกระบวนการในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีการ



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๙๒ 

ดําเนินงานด้านจรรยาบรรณ มีการเสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพ่ือยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ  
(เอกสารหมายเลข CC-5-1-4-8) 

หลักความเสมอภาค (Equity) 
ผู้บริหารยึกหลักการให้ความสําคัญในทุกตําแหน่งงานเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสบุคลากรเข้าถึงและ

เสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่แบ่งชนชั้น เปิดโอกาสให้บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ไป
อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสมัครใจ  (เอกสารหมายเลข ศค 5.1.4-9)   

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ในประเด็นต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้เสนอข้อมูลข้อ
เทจจริงอย่างเต็มท่ีและให้มีการวิเคราะห์และตกลงร่วมกัน ซึ่งบางเรื่องท่ีมีการขัดแย้งกันมากหรือตกลงกันไม่ได้
ก็จะยึดตามหลักกฏหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องมาเป็นข้อสรุปและให้ทุกท่านรับรู้ร่วมกันและ
นําไปปฏิบัติตามร่วมกัน (เอกสารหมายเลข ศค 5.1.4-10) 
 ๕.  ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กําหนดแนวทางในการรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคลากรของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยเก็บรวบรวมไว้ใน Wordpress เพ่ือแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
นําไปใช้ในการปฏิบตัิงาน แต่จะมุ่งเน้นในด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๖.  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการกําหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ โดยได้จัดสรร
งบประมาณประจําปีในการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนของหน่วยงาน แต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได ้ 
นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุก ๖ เดือน  (เอกสารหมายเลข 
ศค 5.1.6-1) 
 ๗.  ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มาอย่างต่อเนื่องโดยมีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เป็นระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การให้บริการเพ่ือพัฒนา



บทท่ี ๒ ส่วนสาระ 

๙๓ 

คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพและงาน
บริหารด้านคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือ
กํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพตาม
ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในแต่ละปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนนิงานด้าน
ประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ศค 5.1.7-1)   
 ๒. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ (เอกสาร หมายเลข ศค 5.1.7-2) 
 ๓.  มีการติดตามผลความก้าวหน้าการนําผลการตรวจประเมินไปพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ และรายงานต่อผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์และสํานักประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสาร 
หมายเลข ศค 5.1.7-3) 
 ๔. มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 
ศค 5.1.7-4) 
 ๕. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร หมายเลข ศค 5.1.7-5) 
 ๖. มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ต่อบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ประชาชนท่ัวไป ผ่านทาง website งานประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์และรายงานผลการดําเนินงาน
ต่อสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและท่ีประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ (เอกสารหมายเลข 
ศค 5.1.7-6) 
 ๗. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน กล่าวคือศูนย์คอมพิวเตอร์
จัดทําระบบสารสนเทศสําหรับงานประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพ ท่ี URL: 
www.qa.cc.su.ac.th อีกท้ังได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิง Online ท่ีมีการ Upload 
เอกสารอ้างอิงของแต่ละตัวบ่งชี้ข้ึน Server ท่ีสามารถค้นหาเอกสารอ้างอิง Online ได้เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการตรวจดูเอกสารอ้างอิงให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินผ่านทาง Internet  (เอกสารหมายเลข        
ศค 5.1.7-7) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศค 5.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
ศค 5.1.3-1 แผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ศค 5.1.4-1 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักประสิทธิผล 
ศค 5.1.4-2 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักประสิทธิภาพ 
ศค 5.1.4-3 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักการตอบสนอง 
ศค 5.1.4-4 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักภาระรับผิดชอบ 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๙๔ 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศค 5.1.4-5 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส 
ศค 5.1.4-6 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม 
ศค 5.1.4-7 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักการกระจายอํานาจ 
ศค 5.1.4-8 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักนิติธรรม 
ศค 5.1.4-9 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักความเสมอภาค 
ศค 5.1.4-10 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
ศค 5.1.6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ศค 5.1.7-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ศค 5.1.7-2 แผนพัฒนาคุณภาพ 
ศค 5.1.7-3 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
ศค 5.1.7-4 รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ศค 5.1.7-5 -  คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมิน 

-  รายงานผลการตรวจประเมิน 
ศค 5.1.7-6 www.qa.cc.su.ac.th 
ศค 5.1.7-7 www.qa.cc.su.ac.th/qa_file 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี ๕ : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 
๕.๑ ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน 
ค่าเฉลีย่จากการประเมิน ๑ ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ๔ คะแนน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๕ 
จุดเด่น 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 



บทท่ี ๓ สรุปผลการประเมนิตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

๙๕ 

บทที่ ๓ ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางท่ี ๒๕  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริการวชิาการแก่สังคม ๕ - ๕ ๔ 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพือ่การกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

๖ - ๖ ๔ 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    ๔ 

 
ตารางท่ี ๒๖  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

องค์ 
ประกอบท่ี 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑–๑.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑–๔.๕๐ การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

จํานวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 

๑ ๖ ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๔ ๑.๕ , ๑.๖ ๑.๑ - - 

๒ ๓ ๒.๒ ๒.๑ ๒.๓ - - 

๓ ๑ - ๓.๑ - ๔ ๔ 

๔ ๑ - ๔.๑ - - - 

๕ ๒ - ๕.๑ , ๕.๒ - ๔ ๔ 

รวม ๑๓ ๔ ๗ ๒ ๘ ๘ 

ผลการประเมิน      ๔ 

 



รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๙๖ 

 ทิศทางการพัฒนา 
 ๑. ร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการให้บริการเครือข่ายไร้สายท้ังบริการของมหาวิทยาลัยและ
บริการของเอกชนในบริเวณสาธารณะของแต่ละวิทยาเขต แก่ผู้รับบริการท้ังนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย
และบุคคลภายนอก 
 ๒. ขยายการให้บริการสารสนเทศแบบ Cloud services เพ่ือให้ท้ังนักศึกษาและบุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึงจากทุกท่ี ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ 
 ๓. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด City Campus 
 ๔. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนท้ังการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ตามอัธยาศัยและแบบมุ่งเป้าตามท่ีหน่วยงานกําหนด 
 ๕. การรื้อฟ้ืนปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และการนําระบบการบริหารจัดการ
กระบวนการทํางาน (Workflow management) มาใช้ในการควบคุมการทํางานและการให้บริการ 
 ๖. การจัดทําระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลต่างๆของ
มหาวิทยาลัย พร้อมระบบติดตามประเมินค่าดัชนีชี้วัด 
 ๗. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับพันธกิจหลัก พร้อมระบบการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการโดยใช้ตัวชีว้ัด (KPI) ท่ีสามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานหลักลงสู่หน่วยงานย่อย
จนถึงรายบุคคล 
 ๘. ดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภาครัฐ 
เพ่ือรับการตรวจประเมินจากกระทรวง ICT 



 

 

 ๙๗ 

บทท่ี ๔ ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร ์

บทที่ ๔ ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร ์
๑  การรายงานผลการดําเนนิการตามตัวบ่งชี้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๖ 
ตารางที่ ๒๗  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  
งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเอื้อต่อความต้องการของประชาคม 
โครงการผลติสื่อการสอน e-Learning ต.ค. ๕๗ – ก.ย.

๕๘ 
จํานวนรายวิชาที่ผลิตสื่อ
การสอน 

๓๐ รายวิชา ฝ่าย IDC ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(๒,๘๔๓,๖๔๘.๘๑) 

ดําเนินการจัดทําผลิตสื่อการสอน
ในรายวิชาต่างๆ ของคณะวิชา 
จํานวน ๓๐ รายวิชา 

โครงการปรับปรุงเครื่องให้บริการ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้องละความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายดําเนินการฯ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  
วังท่าพระ ตลิ่งชัน 
และ เพชรบุร ี

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(๒,๗๓๖,๕๒๕) 

ได้ดําเนินการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จํานวน ๗๕ เครื่อง 
และอยู่ระหว่างการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

โครงการปรับปรุงการตรวจข้อสอบด้วย
ระบบคอมพิวเตอร ์

ต.ค. ๕๗ – ม.ีค. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายวิชาการ ๗๔๐,๐๐๐ 
(๗๓๘,๓๐๐) 

ได้ดําเนินการจดัซื้อเครื่องตรวจ
ข้อสอบเรียบร้อยและอยู่ระหว่าง
การประเมินผลความพึงพอใจ 

โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศนูย์
คอมพิวเตอร ์

ต.ค. ๕๗ – ก.ย.
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การปรับปรุงพื้นที่ที่
ให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายดําเนินการฯ ๖๐๐,๐๐๐ 
(๐) 

มีการดําเนินการออกแบบพื้นที่ที่
จะปรับปรุงแล้วแต่ยังไม่ได้
ดําเนินการต่อ 

งานบริการการเรียนการสอนทางไกล
และการประชุม Conference ระหว่าง
วิทยาเขต 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่าย IDC - มีการให้บริการการเรียนการสอน
ทางไกลและให้บริการประชุม
ทางไกลสําหรับประชุมคณบดีและ
การประชุมอื่น 



 

 

๙๘ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  
งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

ผลการดําเนินงาน 

งานบริการคอมพิวเตอร ์
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายดําเนินการฯ  มีการดําเนินการให้บริการ
คอมพิวเตอรแ์ละเครื่องพิมพ์แก่
นักศึกษา โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจ ร้อยละ ๘๑.๘ 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

รอ้ยละความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่าย GIS  มีการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ แต่ยังไมม่ีการประเมิน
การให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สนับสนนุการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
โครงการบริการวิชาการทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 จํานวนผู้รับบริการ 500 คน ฝ่ายวิชาการ ๘๐๐,๐๐๐ 
(๗๙๙,๙๙๙.๒๐) 

ได้ดําเนินการจดัโครงการบริการ
วิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยมผีู้เข้า
อบรมทั้งสิ้น ๖๒๔ คนและมีความ
พึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ ร้อยละ 
๘๗.๐๕ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ร้อยละ 82 

งานบริการวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายวิชาการ  ได้มีการให้บริการทางวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ
ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
ให้บริการซอฟต์แวร์ Microsoft 
Campus และบริการตรวจข้อสอบ 
เป็นต้น แต่ยังไม่ได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการ 
 



 

 

 ๙๙ 

บทท่ี ๔ ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  
งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ 
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 

๕๘ 
จํานวนงานที่พัฒนาให้เป็น
งานวิจัย 
 

๒ งาน ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม 
ฝ่าย IDC 

- 
 

ได้ดําเนินการขออมมุตัิจัดทํา
โครงการวิจัยระบบจองเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการบน
หน้าจอแบบสัมผัส และอยูร่ะหว่าง
การดําเนินการโครงการวิจัย
ดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการปรับปรุงห้อง DATA center 
วังท่าพระและตลิง่ชัน 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ระยะเวลารวมที่ระบบไม่
สามารถใช้งานได ้

๓๐ นาทีต่อ
เดือน 

ฝ่ายบรหิารจดัการ
เครือข่าย 

๒,๘๕๑,๖๐๐ 
(๑,๕๘๙,๐๐๐) 

ได้มีการดําเนินการโครงการ
ปรับปรุงห้อง Datacenter ที่   
ตลิ่งชันแล้ว อซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนกันยานยนนี้ 

โครงการปรับปรุงระบบรกัษาความ
ปลอดภัยบนระบบเครือข่าย 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนครั้งที่ระบบล่ม
เนื่องจากไวรสัคอมพิวเตอร์  

๑ ครั้ง ฝ่ายบรหิารจดัการ
เครือข่าย 

๓,๗๘๐,๐๐๐ 
(๓,๖๔๒,๐๐๐) 

ได้มีการดําเนินการจดัหาโปรแกรม
ปัองกันไวรัสตา่งๆ แล้ว 

โครงการปรับปรุงพื้นที่ฝ่าย IDC ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจต่อ
สภาพพื้นที่ที่ให้บริการ  

ร้อยละ ๗๐ ฝ่าย IDC ๓๐๐,๐๐๐ 
(๐) 

ยังไม่ได้ดําเนินโครงการ  เนื่องจาก
งบประมาณมไีม่เพียงพอ 

โครงการปรับปรุงห้อง HPC ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจต่อ
สภาพพื้นที่ที่ให้บริการ  

ร้อยละ ๗๐ HPC ๑๐๐,๐๐๐ 
(๐) 

ยังไม่ได้ดําเนินโครงการ  เนื่องจาก
งบประมาณมไีม่เพียงพอ 

งานปรับปรุงระบบเครือข่าย 
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายบรหิารจดัการ
เครือข่าย 

 มีการดําเนินการดูแลระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย และมี
การประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗ 



 

 

๑๐๐ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  
งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ
รายการครุภณัฑผ์่านอุปกรณ์ 
smartphone/tablet 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนระบบที่สามารถ
พัฒนาได ้

๑ ระบบ ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนา
ระบบ 

โครงการวิจัยและพัฒนา E-meeting 
ระยะ 2 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจต่อ
การให้บริการระบบ E-
meeting 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม ๒๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรงุ
ระบบ E-meeting 

โครงการพัฒนาระบบสรุปผล
ปฏิบัติงาน (KPI) 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนระบบที่สามารถ
พัฒนาได ้

๑ ระบบ ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม  อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสรุปผล
ปฏิบัติงาน (KPI) 

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาฝึกอบรม 

๕๐ คน ทุกฝ่าย ๔๐๐,๐๐๐ 
(๒๑๕,๑๖๘.๒๐) 

ได้มีการส่งเสรมิการพัฒนา
ฝึกอบรมของบุคลากรศูนยฯ์ 
จํานวน ๖๔ คน 

โครงการสัมนาด้านแผนและประกัน
คุณภาพ 

ม.ีค. ๕๘ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนา 

๖๐ คน สํานักงานเลขานุการ ๓๐๐,๐๐๐ 
(๑๕๓,๖๕๖) 

ได้ดําเนินการจดัโครงการสัมมนา
ด้านแผนและประกันคณุภาพ มี
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ๕๑ คน 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ม.ีค. ๕๘ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
อบรม 

30 คน สํานักงานเลขานุการ ๒๒,๐๐๐ อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการจดั
อบรมภาษาอังกฤษ 

โครงการรณรงค์และดําเนินการ
มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้
งาน 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละของการประหยัด
พลังงาน 

ร้อยละ ๕ ฝ่ายดําเนินการและ
วิศวกรรม 

๑๐,๐๐๐ ยังไม่ได้มีการดําเนินการ เนื่องจาก
งบประมาณมไีม่เพียงพอ 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางาน
ให้บริการ 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนครั้งในการดูงาน ๑ ครั้ง สํานักงานเลขานุการ 
ฝ่าย IDC 

๖๐,๐๐๐ ยังไม่ได้มีการดําเนินการ เนื่องจาก
งบประมาณมไีม่เพียงพอ 



 

 

 ๑๐๑ 

บทท่ี ๔ ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ  
งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร  ต.ค. – ธ.ค. ๕๗ แผนพัฒนาบุคลากรที่จดัทํา ๑ แผน สํานักงานเลขานุการ  ได้กําหนดให้บุคลากรเสนอความ
ต้องการในการพัฒนาความรู้
รายบุคคล แต่ยังขาดข้อมลู 

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
หลักสตูรอบรม 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ระบบประชาสัมพันธ์
หลักสตูรอบรม 

๑ ระบบ สํานักงานเลขานุการ  ยังไม่ได้มีการดําเนินการ 

งานพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม  ได้มีการดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั และไดม้ีการประเมนิ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖ 

งานบริหารงานทั่วไปของศูนย์
คอมพิวเตอร ์

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

ร้อยละ ๗๐ สํานักงานเลขานุการ  ได้มีการดําเนินการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน แต่ยังไม่ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ 

งานสืบสานศลิปวัฒนธรรมองค์กร 
 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้
ดําเนินการ 

๒ กิจกรรม ทุกฝ่าย  ได้มีการดําเนินกําหนดวันทําบญุ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๘ และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการวัดความสามารถของบุคลากร พ.ค. ๕๘ จํานวนบุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน 
๓๐ คน ทุกฝ่าย ๓๐,๐๐๐ ยงัไม่ได้มีการดําเนินการ 

โครงการปรับปรุงการบริหารงานสู่
มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ 

ต.ค. ๕๗ – ก.ย. 
๕๘ 

จํานวนบุคลากรที่ข้าร่วม
โครงการ 

๖๐ คน สํานักงานเลขานุการ ๓๕,๐๐๐ ยังไม่ได้มีการดําเนินการ เนื่องจาก
งบประมาณมไีม่เพียงพอ 



 

 
 

ภาคผนวก 



 

 

 ๑๐๕ 

ภาคผนวก 

ตารางที่ ๒๘  รายงานผลการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายเดือน 
ฝ่าย รายละเอียด ผลลัพธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
DEV งานดูแลระบบของมหาวิทยาลยั จํานวนการเข้าใช้ระบบ 2,992,795 90,715 234,694 453,960 663,233 
DEV งานดูแลระบบของมหาวิทยาลยั จํานวนระบบ 12 12 12 12 12 
DEV งานวิจัย จํานวนงานวิจัย 0 0 0 0 0 
DEV งานบริการอื่น ๆ  พัฒนาระบบ 1 0 0 0 0 
DEV ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจงานดูแลระบบ 4.63 N/A N/A N/A N/A 
GIS งานบริการฐานข้อมลู ให้บริการฐานข้อมลูจํานวน...mb 100 40 40 20 30 
GIS งานบริการยืมคืนเครื่องมืออุปกรณ ์ จํานวนครั้งการยมืเครื่องมือ 5 4 5 5 5 
GIS งานบริการวิชาการ บริการวิชาการ GIS 1 0 1 1 0 
GIS งานวิจัย จํานวนงานวิจัย GIS 0 0 0 0 0 
GIS ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้าน 

GIS 
N/A N/A N/A N/A 4 

IDC งานประชุมทางไกล จํานวนหน่วยงานที่ขอใช้ประชุม
ทางไกล 

8 3 4 6 7 

IDC งานประชุมทางไกล จํานวนครั้งการประชุมทางไกล 10 6 5 14 13 
IDC งานประชุมทางไกล จํานวนผู้ร่วมประชุม 135 55 74 122 119 
IDC งานประชุมทางไกล ชั่วโมงรวมการประชุม N/A N/A N/A 32 48 
IDC LMS จํานวนครั้งการเข้าใช้ระบบ LMS 149,678 65,452 87,783 9,037 14,790 
IDC LMS จํานวนรายวิชาบนระบบ LMS 690 690 690 690 532 
IDC Google Classroom จํานวนครั้งการเข้าใช้ระบบ      
IDC งานบริการวิทยุอินเตอร์เน็ต จํานวนชั่วโมงที่มีนักศีกษาจัดรายการ 8 8 8 8 8 
IDC งานผลิตสื่อการสอน จํานวนรายวิชาที่ผลิต 15 0 0 0 0 



 

 

๑๐๖ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ฝ่าย รายละเอียด ผลลัพธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
IDC งานวิจัย จํานวนงานวิจัย IDC 0 0 0 0 0 
IDC ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้าน 

e-learning 
4 N/A N/A N/A N/A 

NET งานดูแลระบบเครือข่าย จํานวนผู้ใช้ระบบ 
จํานวน bandwidth……….kb/s 
จํานวน Traffic..................kb/s 
จํานวนดาว์นโหลด.............kb/s 
จํานวนดําเนินการ User 
Account........ครั้ง 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NET งานบริการเครืองแม่ข่าย จํานวนเครื่องที่อยู่บนเครือข่าย 
จํานวนเครื่องบน virtual host 
จํานวนเครื่องที่ไม่อยูบ่น virtual host 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NET งานบริการอื่นๆด้านเครือข่าย ถ่ายทอดสด.......................ชั่วโมง 
ประชุมทางไกล.................ชั่วโมง 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NET Network Security จํานวนผู้โหลดโปรแกรม 
Antivirus.........ครั้ง 

N/A N/A N/A N/A N/A 

NET ระดับความพึงพอใจด้านเครือข่าย ระดับความพึงพอใจด้านเครือข่าย N/A N/A N/A N/A N/A 
S&E ICT Service ตลิ่งชัน ICT Service ตลิ่งชัน จํานวนครั้งการ

ให้บริการ  
985 192 98 88 100 

S&E ICT Service ท่าพระ ICT Service ท่าพระ จํานวนครั้งการ
ให้บริการ  

6 4 7 0 2 

S&E ICT Service เพชรบุร ี ICT Service เพชรบุร ี จํานวนครัง้
การให้บริการ 

N/A 36 58 20 28 



 

 

 ๑๐๗ 

ภาคผนวก 

ฝ่าย รายละเอียด ผลลัพธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
S&E ICT Service สนามจันทร ์ ICT Service สนามจันทร์ จํานวนครั้ง

การให้บริการ 
136 412 89 131 47 

S&E Free Lab ตลิ่งชัน Free Lab ตลิ่งชัน จํานวน...........คน 359 369 389 35 15 
S&E Free Lab ตลิ่งชัน Free Lab ตลิ่งชัน จํานวน........เครื่อง 68 68 68 68 68 
S&E Free Lab ตลิ่งชัน Free Lab ตลิ่งชัน จํานวน........ชั่วโมง 131 76 82 24 12 
S&E Free Lab ท่าพระ Free Lab ท่าพระ จํานวน............คน 4,724 1,079 1,143 1,143 122 
S&E Free Lab ท่าพระ Free Lab ท่าพระ จํานวน.........เครื่อง 94 94 32 32 32 
S&E Free Lab ท่าพระ Free Lab ท่าพระ จํานวน........ชั่วโมง N/A N/A N/A N/A N/A 
S&E Free Lab เพชรบุร ี Free Lab เพชรบุรี จํานวน.........คน N/A 1,848 1,398 315 315 
S&E Free Lab เพชรบุร ี Free Lab เพชรบุรี จํานวน.......เครื่อง N/A 12 12 12 12 
S&E Free Lab เพชรบุร ี Free Lab เพชรบุรี จํานวน.......ชั่วโมง N/A 240 225 168 168 
S&E Free Lab สนามจันทร ์ Free Lab สนามจันทร์ จาํนวน......คน 3,360 2,400 1,821 865 528 
S&E Free Lab สนามจันทร ์ Free Lab สนามจันทร์ จาํนวน…….

เครื่อง 
88 58 58 58 58 

S&E Free Lab สนามจันทร ์ Free Lab สนามจันทร์ จาํนวน……….
ชั่วโมง 

296 220 184 160 176 

S&E Lab Com ตลิ่งชัน Lab Com ตลิ่งชัน จํานวน..........คน 4,426 1,438 1,154 949 276 
S&E Lab Com ตลิ่งชัน Lab Com ตลิ่งชัน จํานวน........เครื่อง 68 68 68 68 68 
S&E Lab Com ตลิ่งชัน Lab Com ตลิ่งชัน จํานวน........ชั่วโมง 741 175 72 71 53 
S&E Lab Com ท่าพระ Lab Com ท่าพระ จํานวน.........คน 120 120 60 0 0 
S&E Lab Com ท่าพระ Lab Com ท่าพระ จํานวน........เครื่อง 94 94 60 60 60 
S&E Lab Com ท่าพระ Lab Com ท่าพระ จํานวน........ชั่วโมง N/A N/A N/A 0 0 



 

 

๑๐๘ 

รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณ
ภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ฝ่าย รายละเอียด ผลลัพธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
S&E Lab Com เพชรบุร ี Lab Com เพชรบุรี จํานวน.........คน N/A 1,750 1,150 0 10 
S&E Lab Com เพชรบุร ี Lab Com เพชรบุรี จํานวน...............

เครื่อง 
141 118 118 0 118 

S&E Lab Com เพชรบุร ี Lab Com เพชรบุรี จํานวน......ชั่วโมง N/A 57 43 0 14 
S&E Lab Com สนามจันทร ์ Lab Com สนามจันทร์ จํานวน......คน 2,472 2,420 426 328 295 
S&E Lab Com สนามจนัทร ์ Lab Com สนามจันทร์ จํานวน........

เครื่อง 
158 140 122 153 158 

S&E Lab Com สนามจันทร ์ Lab Com สนามจันทร์ จํานวน...........
ชั่วโมง 

108 122 88 140 112 

S&E งานบริการอื่นๆ ตลิ่งชัน   23 0 0 21  
S&E งานบริการอื่นๆ ท่าพระ   N/A 0 0 0  
S&E งานบริการอื่นๆ เพชรบุร ี   N/A 0 0 0  
S&E งานบริการอื่นๆสนามจันทร ์   N/A 0 0 0  
S&E งานพิมพ์ ตลิ่งชัน งานพิมพ์ ตลิ่งชัน จํานวน..........แผ่น 9,834 N/A 2,245 1,750 4,037 
S&E งานพิมพ์ ตลิ่งชัน งานพิมพ์ ตลิ่งชัน จํานวน...........คน N/A N/A N/A N/A N/A 
S&E งานพิมพ์ ตลิ่งชัน ยอดจําหน่ายคปูอง N/A N/A N/A N/A 1 
S&E งานพิมพ์ ท่าพระ ขาวดําจํานวน..........แผ่น 30,854 10,338 24,085 8,507 7,332 
S&E งานพิมพ์ ท่าพระ สีจํานวน..........แผ่น 10,429 2,692 10,353 3,577 1,364 
S&E งานพิมพ์ ท่าพระ จํานวนผู้รับบริการ...........คน N/A N/A N/A N/A N/A 
S&E งานพิมพ์ ท่าพระ ยอดจําหน่ายคปูอง N/A N/A N/A N/A N/A 
S&E งานพิมพ์ เพชรบุร ี จํานวน..........แผ่น N/A 43,074 79,967 6,844 504 
S&E งานพิมพ์ เพชรบุร ี จํานวนผู้รับบริการ...........คน N/A 1,232 1,165 210 105 



 

 

 ๑๐๙ 

ภาคผนวก 

ฝ่าย รายละเอียด ผลลัพธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
S&E งานพิมพ์ เพชรบุร ี ยอดจําหน่ายคปูอง N/A N/A N/A N/A N/A 
S&E งานพิมพ์ สนามจันทร ์ จํานวน..........แผ่น 85,000 72,000 94,210 11,600 47,000 
S&E งานพิมพ์ สนามจันทร ์ จํานวนผู้รับบริการ...........คน 342 415 540 176 245 
S&E งานพิมพ์ สนามจันทร ์ ยอดจําหน่ายคปูอง 0 0 0 0 0 
S&E ระดับความพึงพอใจ ตลิ่งชัน ระดับความพึงพอใจ ตลิ่งชัน 4.26 N/A N/A N/A 4.66 
S&E ระดับความพึงพอใจ ท่าพระ ระดับความพึงพอใจ ท่าพระ N/A N/A N/A N/A N/A 
S&E ระดับความพึงพอใจ เพชรบุร ี ระดับความพึงพอใจ เพชรบุร ี N/A N/A N/A N/A N/A 
S&E ระดับความพึงพอใจสนามจันทร ์ ระดับความพึงพอใจสนามจันทร ์ 5 5 5 4 5 
VI MS license Agreement จํานวนการดาว์นโหลด............ครั้ง N/A N/A N/A N/A 15 
VI งานรับสมัครโควตาพิเศษ  ประมวลผล..........ฉบับ 25,091 0 0 0 0 
VI งานดูแลเว็บมหาวิทยาลยั  จํานวน......ครั้งหรือรายการที่ปรับปรุง 297 14 28 25 30 
VI งานดูแลเว็บศูนยค์อมพิวเตอร ์ จํานวน....ครั้งหรือรายการที่ปรับปรุง 53 14 17 13 13 
VI งานบริการตรวจกระดาษคําตอบ จํานวน....ครั้งหรือรายการที่ปรับปรุง N/A 0 20 0 2 
VI งานบริการวิชาการ  จํานวน.....................โครงการ 0 0 1 0 1 
VI งานบริการวิชาการ  ผู้รับบริการจํานวน......................คน 0 0 39 0 N/A 
VI งานบริการวิชาการ  ให้คําปรึกษาและอื่นๆ 0 0 6 2 2 
VI งานรับสมัครนักเรยีนสาธิต จํานวนนักเรียนที่สมัคร.................คน 3,254 0 0 0 0 
VI งานบริการอื่นๆ พัฒนา / ปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับ

หน่วยงาน 
N/A 2 3 5 31 

VI ระดับความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ 5 N/A N/A N/A N/A 

 




