
 

 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2553 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ตามผลการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554 เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2554 

ประธานคณะกรรมการ  (รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รองประธานคณะกรรมการ  (ผศ.ดร.ชูศรี  ศรีเพ็ญ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ  (นางสาวพัชนี  ลีลาดี) 

กองแผนงาน 

กรรมการและเลขานุการ  (นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์) 

ส านักประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ  (นางสาววิชุตา  บุญเกตุ) 

ส านักประกันคุณภาพ 

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554



สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ......................................................................................... 1 
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี........................................................................................................................... 3 
ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ......................................................................................... 3 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 ................................................. 3 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ................................................................................. 3 
วัตถุประสงค์ ................................................................................................................................................... 3 
วิธีการด าเนินงาน ........................................................................................................................................... 4 
ก าหนดการประเมิน ........................................................................................................................................ 4 
เกณฑ์การประเมิน .......................................................................................................................................... 5 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ ................................................................................ 6 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน .......................................................................11 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก .........................................................................................................................11 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ ........................................................................................................12 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ......................................................................................................13 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน .........................................................................13 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน ............................................................................14 

ภาคผนวก ....................................................................................................................................................15 
ภาคผนวกท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน...............................................................................................16 
ภาคผนวกท่ี 2 ภาพกิจกรรม ...........................................................................................................................22 

 

 



 1 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 

2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.65 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน 

เฉลี่ยรวม 
ความหมายผลประเมิน 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
                       ด าเนินการ   

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 4.38 4.49 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและจัดการ  4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 4.00 5.00 ด ี ดีมาก 

ภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (13 ตัวบ่งชี้) 4.63 4.65   
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก   
ภาพรวมตัวบ่งชี้เลือก (7 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00   
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก   

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง

ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ อีกท้ังสามารถชี้น าสังคมและชุมชนในด้าน IT  
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2. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายให้กับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีโครงการและกิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย สนับสนุนให้
มหาวิทยาลัย มีความโดดเด่นด้าน IT  

4. มีระบบงานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานที่ดี (Project Manager) สามารถเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการน าระบบประชุม Electronic มาใช้ในการประชุม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านไอทีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิต  
2. ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม และองค์ความรู้ ที่ บุคลากรได้สร้างขึ้นให้

สาธารณชนทราบ 
3. โครงการพัฒนาวิชาการส่วนใหญ่ไม่น าค่าเสื่อมราคา มาคิดค านวณเป็นต้นทุน จึงส่งผลให้ไม่มี

งบประมาณทดแทนส าหรับการลงทุน 
4. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการแสดงหลักฐานเอกสารของตัวบ่งชี้บางตัว ไม่

สะท้อนผลการด าเนินงานที่ชัดเจนตามคู่มือของมหาวิทยาลัย เช่น ผลการติดตามและประเมิน และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการส ารวจความต้องการของนิสิตและบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน IT โดยแยก

ประเด็นการพัฒนา เช่น การใช้ระบบ IT รูปแบบใหม่ๆ การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และการฝึกอบรม
โปรแกรมการใช้งาน เป็นต้น  

2. ควรมีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม และองค์ความรู้ ที่ บุคลากรได้สร้างขึ้นให้
สาธารณชนทราบ โดยการเพ่ิมช่องทาง เช่น สื่ออิเล็คทรอนิกส์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์  

3. ควรมีการน าค่าเสื่อมราคามาค านวณเป็นต้นทุน (รายจ่าย) เพ่ือน ามากลับมาเป็นงบประมาณ
ส าหรับทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 

4. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบคุณภาพ (PDCA) และมีส่วนร่วมในการจัดท า
รายงานประเมินตนเองในภาพรวมของส านัก และเขียนรายงานการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงานที่แต่ละ
ฝ่ายด าเนินการ  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ ผลักดัน และมีกลไกให้หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ

ข้อมูล เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์และถูกต้อง 
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นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีระบบงานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานที่ดี (Project Manager) สามารถเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 

2. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการน าระบบประชุม Electronic มาใช้ในการประชุม 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 12 กิจกรรม มีการด าเนินการครบทั้ง 12 กิจกรรม ส าหรับประเด็นการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จใน สปค.02 ควรก าหนดให้ชัดเจนและสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก 6 องค์ประกอบ โดยได้รับ
การตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 9 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 5-6 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 27 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.81 (จากคะแนนเต็ม3) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.67  (จากคะแนนเต็ม3) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนี้ส านักบริการคอมพิวเตอร์ยัง
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 2 เพ่ิมเติม จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  
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4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 ได้ศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) คู่มือประกันคุณภาพ แบบเก็บข้อมูลดิบ และ
แบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตาม
รายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์  
โดยมีรายละเอียดก าหนดการดังนี้ 
 

ก าหนดการประเมิน 
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 
 

เวลา 08.30-09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ  
ในเบื้องต้น ณ ห้องประชุม ยืน ภู่วรวรรณ  ชั้น 3 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เวลา 09.00-09.15 น.        คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์   
ณ ห้องประชุม ยืน ภู่วรวรรณ  ชั้น 3 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์   
   และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 

เวลา 09.15-10.15 น. ผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2553 ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ โดยให้อยู่ในกรอบ
เวลาที่ก าหนดประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
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4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.15 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ  KU HOME  
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมยืน ภู่วรวรรณ 
เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน  6  คน 

  -   บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  4  คน 
  -   นิสิต จ านวน  2  คน 

เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จ านวน  8  คน 
เวลา 14.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพ่ิมเติม  และสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน  ณ ห้องประชุมยืน  ภู่วรวรรณ ชั้น 3 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ KU  HOME 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพ่ิมเติม  และสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน  ณ ห้องประชุมยืน  ภู่วรวรรณ ชั้น 3 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
 และบุคลากรของส านักบริการคอมพิวเตอร์ มก.รับทราบ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
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เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และ

มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.07 4.24 4.38 4.49 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 4.00 5.00 - - 4.00 5.00 ดี ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.67 4.67 4.38 4.49 4.63 4.65   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 



 7 
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  

(ปีการศึกษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี

พัฒนาการ 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 13 ตัวบ่งชี้)   2.37 4.63 4.65 12 11 12 11  

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   0.00 5.00 5.00 1 1 1 1  

1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

ข้อ N/A 8 8 8 8 0.00 5.00 5.00 / / / / มีข้อ 
1,2,3,4,5,6,7,8 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   3.94 4.38 4.49 2 2 2 2  
2.1 ร้อยละของ

กิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน 
ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อ
จ านวนบุคลากร 

ร้อยละ 15.00 15.31 21.00 24.00 21.00 26.09 15.31 24.00 2.55 4.00 4.35 / / / /  

98.00 87.50 80.50 

2.2 ระดับความพึง ค่าเฉลี่ย 6,822.85 4.28 8,442.53 4.13 8,442.53 4.13 4.29 4.28 4.28 4.13 4.13 x   x x   x  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี

พัฒนาการ 
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

1,595.00 2,042.00 2,042.00 

2.3 ระดบัความส าเร็จ
ของการให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 / / / / เป็นการ
ด าเนินการด้าน
ฝึกอบรม มก 

ท่ัวไป นิสิต (32 
คน) รวม 326 
คน ท้ังนี้ควร

นับการ
ให้บริการใน

ระบบเครือข่าย
ไร้สายด้วย 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ     1.80 4.80 4.60 5 4 5 4  
3.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุก
ระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ N/A 7 7 6 7 0.00 5.00 5.00 / / / / มีข้อ 
1,2,3,4,5,6,7 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี

พัฒนาการ 
3.2 การพัฒนาสถาบัน

สู่สถาบันเรียนรู้ 
ข้อ N/A 5 4 4 5 0.00 5.00 4.00 / x / x มีข้อ 1,2,3,4 

3.3 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ข้อ 5 6 6 5 6 4.00 5.00 5.00 / / / / มีข้อ 
1,2,3,4,5,6 

3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ N/A 5 5 5 5 0.00 4.00 4.00 / / / / มีข้อ 1,2,3,4,5 

3.5 ร้อยละของ
บุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
และทักษะวิชาชีพ
ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 81.63 72.00 82.29 72.00 89.44 82.00 82.30 5.00 5.00 5.00 / / / /  

98.00 87.50 80.50 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00 5.00 2 2 2 2  

4.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00 / / / / มีข้อ 
1,2,3,4,5,6,7 

 
4.2 ร้อยละของ ร้อยละ 11 100 10 100 10 100 100 100 5.00 5.00 5.00 / / / /  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี

พัฒนาการ 
กิจกรรมการ
ให้บริการท่ีมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย 

11 10 10 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   0.00 4.00 4.00 1 1 1 1  

5.1 ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 

ข้อ N/A 7 7 7 7 0.00 4.00 4.00 / / / / มีข้อ 
1,2,3,4,6,7,9 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน   0.00 4.00 5.00 1 1 1 1  

6.1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาและ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 0 4 5 3 4 0.00 4.00 5.00 / / / / มีข้อ 1,2,3,4,5 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน               
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ 
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธ์และระบบการจัดท าแผนที่ชัดเจน 
2. มีระบบงานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานที่ดี (Project Manager) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการรายงานผลการด าเนินงานที่สัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนงาน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับแผนงาน พร้อมทั้งแสดผลสัมฤทธิ์ของแผน 

โดยน าผลประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้มาประเมินภาพรวมของแผน 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 2 จ านวน                   
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของ               
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 อยู่ในเกณฑ์ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งด้านการจัดท า

โครงสร้างพ้ืนฐาน IT ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบสารสนเทศ สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ อีกทั้งสามารถชี้น าสังคมและ
ชุมชนในด้าน IT 

2. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายให้กับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีโครงการและกิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย 
มีความโดดเด่นด้าน IT  

4. มีระบบการตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาการ
ให้บริการทั้งระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

จุดที่ควรพัฒนา 
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1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านไอทีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิต 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการส ารวจความต้องการของนิสิตและบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน IT โดยแยกประเด็น

การพัฒนา เช่น การใช้ระบบ IT รูปแบบใหม่ๆ การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และการฝึกอบรมโปรแกรมการ
ใช้งาน เป็นต้น  

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ ผลักดัน และมีกลไกให้หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบข้อมูล 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์และถูกต้อง 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 3 จ านวน                    
5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 อยู่ในเกณ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ           
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. หลักฐานเอกสารของตัวบ่งชี้ค้นพบง่าย และเป็นระบบ 
2. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการน าความรู้ และทักษะของบุคลากรที่มีประสบการณ์สามารถน าไปสร้าง

นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น ระบบสารสนเทศ Project Manager, BI (Business Intelligence) 
เพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 

3. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี ได้แก่ การส่งเสริมด้านการศึกษาต่อ การเพิ่มพูนประสบการณ์ และ
บรรยากาศการท างานที่ดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การน านวัตกรรมที่สร้างไปใช้ประโยชน์ตามเป้าประสงค์ ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน (ตัวบ่งชี้ที่ 

3.2 และ 3.4) 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม และองค์ความรู้ ที่บุคลากรได้สร้างขึ้นให้

สาธารณชนทราบ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรติดตามวัดผลความส าเร็จตามเป้าหมายในการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และน าผลการ

ด าเนินงาน ไปประเมินเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
2. ควรมีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม และองค์ความรู้ ที่บุคลากรได้สร้างขึ้นให้สาธารณชน

ทราบ โดยการเพ่ิมช่องทาง เช่น สื่ออิเล็คทรอนิกส์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์  
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 4 จ านวน                   
2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ 
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน 
2. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินครบถ้วน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในภาพรวมเพ่ือเสนอผู้บริหารในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

ด าเนินงาน  
2. โครงการพัฒนาวิชาการส่วนใหญ่ไม่น าค่าเสื่อมราคา มาคิดค านวณเป็นต้นทุน จึงส่งผลให้ไม่มี

งบประมาณทดแทนส าหรับการลงทุน 
3. การรายงานข้อมูลด้านการเงินไม่เชื่อมโยงกับแผนงานและแผนกลยุทธ์เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพในการ

ด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในภาพรวม และน าเสนอผู้บริหารพิจารณาเสนอแนะ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน เช่น การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแหล่งรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เป็นงบประจ า งบลงทุน และ
ความคุ้มค่าในการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาการ 

2. ควรมีการน าค่าเสื่อมราคามาค านวณเป็นต้นทุน (รายจ่าย) เพ่ือน ามากลับมาเป็นงบประมาณส าหรับ
ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 

3. ควรมีการรายงานข้อมูลด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผนงานและแผนกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ศักยภาพในการด าเนินงาน อีกท้ังน ามาใช้ในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานและกลยุทธ์ในครั้งต่อไป 

4. ควรมีการจัดท าระบบตรวจสอบการโอนเงินจากโครงการภาคพิเศษ เพ่ือให้ทราบสถานภาพของ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 5 จ านวน                    
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของ               
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็ง 
1. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการน าระบบประชุม Electronic มาใช้ในการประชุม 
2. มีการปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพท่ีสอดรับกับตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีการจัดท าเอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือง่ายและสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีผลการด าเนินงานในการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
2. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการแสดงหลักฐานเอกสารของตัวบ่งชี้บางตัว ไม่สะท้อน

ผลการด าเนินงานที่ชัดเจนตามคู่มือของมหาวิทยาลัย เช่น ผลการติดตามและประเมิน และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างเครือข่าย/กิจกรรม การประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้สามารถ

ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยอาจเชื่อมโยงกับส านักประกันคุณภาพ และหน่วยงานสนับสนุนใน มก. 
หรือหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 

2. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองและการแสดงหลักฐานเอกสารของตัวบ่งชี้ที่มีลักษณะเชิง
คุณภาพ จากผลการด าเนินงานที่แต่ละฝ่ายด าเนินการ เช่น มีการติดตาม ประเมินผลในประเด็นใด และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงอย่างไร  

3. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจในระบบคุณภาพ (PDCA) และมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองในภาพรวมของส านัก 
 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 6 จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของ                       
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการทบทวนกระบวนการให้บริการและลดระยะเวลาของกระบวนการ ที่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจนและสามารถด าเนินการได้  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

ตารางกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ   N/A 8 8 

2 1.1  จ านวนตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณทั้งหมด

ตัวบ่งชี้     58 57 57 

3 ข้อ 3-5     - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

            

4       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านการวิจัย 

            

5       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

            

6       - ตัวบ่งชีก้ารสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

            

7       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก       58 57 57 

8       - ตัวบ่งชี้อื่นๆ             

9    จ านวนตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่
บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้     53 41 41 

10       - ตัวบ่งชีก้ารสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

            

11       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านการวิจัย 

            

12       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

            

13       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

14       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก       53 41 41 

15       - ตัวบ่งชี้อื่นๆ             

16 1.1 ข้อ 
8 

 จ านวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานทั้งหมด

ข้อ     1 1 1 

17    จ านวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานที่น าไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี

      1 1 1 

18 สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน

ข้อ ปีการศึกษา         

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  

19 2.1  จ านวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพทั้งหมด

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา   15 21 21 

20 2.2  จ านวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการที่มี
การส ารวจความพึงพอใจ

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา   16 10 10 

21    ผลรวมของค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในแต่ละโครงการ คูณ 
กับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ในโครงการน้ันๆ

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

    6822.85 8442.53 8442.53 

22    ผลรวมของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

คน     1595 2042 2042 

23 2.3  ระบบความส าเร็จของการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ ปีการศึกษา   5 5 5 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  

77    จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน ปีการศึกษา   98 87.5 80.5 

78    จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษา
ต่อ

      0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

79 3.1  ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 7 7 

80         -  จ านวนครั้งของการจัด
ประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 

ครั้ง     5 6 6 

81 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 5 4 

82 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา   5 6 6 

83 3.3 ข้อ 
2 

      -  จ านวนความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ท่ี
วิเคราะห์และระบุไว้ 

เรื่อง     1 2 2 

84         -  จ านวนความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของหน่วยงาน ท่ีวิเคราะห์
และระบุไว้ 

      1 0 0 

85         -  จ านวนความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีวิเคราะห์และระบุ
ไว้ 

      0 0 0 

86         -  จ านวนความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน ท่ีวิเคราะห์
และระบุไว้ 

      8 1 1 

87         -  จ านวนความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก ท่ี
วิเคราะห์และระบุไว้ 

      0 0 0 

88         -  จ านวนความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ ตามบริบทของ
หน่วยงาน ท่ีวิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

      0 0 0 

89 3.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา   N/A 5 5 

90 3.5  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

คน ปีการศึกษา   80 72 72 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

วิชาชีพ

91         -  ในประเทศ       80 72 72 

92         -  ต่างประเทศ       0 0 0 

93    งบประมาณส าหรับพัฒนา
บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ

บาท     1,150,000 1,007,500       
1,007,500  

94 สมศ. 
13 

 คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันแต่งตั้ง

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา     4.39 4.39 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

95 4.1  ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ

ข้อ ปีงบประมาณ   7 7 7 

96    รายรับทั้งหมดของ
หน่วยงาน 

บาท ปีงบประมาณ   96,938,579 61,432,772 61,432,772 

97         -  เงินงบประมาณ       52,640,920 31,364,700 31,364,700 

98         -  เงินรายได้       44,297,659 30,068,072 30,068,072 

99    รายรับจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

      5,259,595 3,304,473 3,304,473 

100    งบด าเนินการท้ังหมด โดย
ไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานท่ี และท่ีดิน

      57,838,653 47,447,456 47,447,456 

101    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของ
หน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและ
ท่ีดิน 

      48,589,782 56,857,366 56,857,366 

102    เงินเหลือจ่ายสุทธิ (*กอง
คลังโอนรายได้ล่าช้าท าให้ติด
ลบ)

      13,596,255 -7,256,107 -7,256,107 

103    สินทรัพย์ถาวร        66,561,302 62,489,505 62,489,505 

104 4.2  จ านวนโครงการ/กิจกรรม
การให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ   11 10 10 

105    จ านวนโครงการ/กิจกรรม
การให้บริการท้ังหมด

    11 10 10 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

 องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

106 5.1   มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 7 7 

107 5.1 ข้อ 
3 

 จ านวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา   0 0 0 

108 5.1 ข้อ 
5 

 จ านวนโครงการปรับปรุง
การด าเนินงานท่ีใช้ผลจากการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน มีการพัฒนาขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า

โครงการ ปีการศึกษา   0 0 0 

109    จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้     39 41 41 

110    จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน ท่ีมีผลการ
ด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปี
ก่อนหน้า

ตัวบ่งชี้     2 5 5 

111 5.1 ข้อ 
9 

 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ
งานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา   0 1 1 

112 สมศ. 
15 

 คะแนนการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด

คะแนน ปีการศึกษา   2.67 4.57 4.65 

 องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  

113 6.1   ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน

ข้อ ปีการศึกษา   0 4 5 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก)    

114 2.8  ระดับความส าเร็จของระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ข้อ ปีการศึกษา         
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

123 2.17  ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเอง

ข้อ ปีการศึกษา   5 5 5 

124 2.18  ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อ ปีการศึกษา   4 5 5 

125 2.19  จ านวนเวลารวมท่ีระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถ
เปิดให้บริการท้ังปี

ชั่วโมง ปีการศึกษา   8,705.40 8,707.83 8,707.83 

126    จ านวนเวลารวมท่ีระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเปิด
ให้บริการท้ังปี

      8760 8760 8760 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตัวบ่งชี้เลือก)  

127 3.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

ข้อ ปีการศึกษา   N/A 5 5 

 องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ (ตัวบ่งชี้เลือก)  

128 4.3  มีการใช้ทรัพยากรภายใน
และภายนอกหน่วยงานร่วมกัน 

ข้อ ปีงบประมาณ   3 5 5 

 องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เลือก) 

129 6.2  ผลรวมจ านวนผู้รับบริการท่ี
ได้รับบริการตามเวลา
มาตรฐานในแต่ละ
กระบวนงาน

คน ปีงบประมาณ   965.00 664.00 664.00 

130    ผลรวมจ านวนผู้รับบริการ
ท้ังหมดท่ีได้รับบริการใน
กระบวนงานท่ีน ามาประเมิน

      990 729 729 

131 6.3  ระยะเวลามาตรฐานในแต่
ละกระบวนงาน

ชั่วโมง ปีงบประมาณ   4.00 15.00 15.00 

132    ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีให้บริการ
ได้ในแต่ละกระบวนงาน

      2.77 10.89 10.89 
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 

 

12 

 
ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 
 คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับบริการ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บุคลากร 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมฝ่ายระบบคอมฯ  คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมฝ่ายระบบคอมฯ 
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วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพ่ิมเติม 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพ่ิมเติม 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลประเมินฯ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 
 คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลประเมิน 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 
 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 

 

 

 
บุคลากรส านักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ  บุคลากรส านักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ 
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วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 
 


