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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน

เฉลี่ยรวม 
ความหมายผลประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
                       ดําเนินการ   

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (12 ตัวบ่งชี้) 4.86 4.86  
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก  
ภาพรวมตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม (1 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00  
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก  

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง มีภารกิจที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยไปสู่ e-University และ Research University 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

2. บุคลากรมีศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนําระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีระบบสารสนเทศที่หลากหลาย สนับสนุนให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและการเรียนการ
สอน 

4. มีการใช้ระบบสารสนเทศ “Project manager” มากํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผน อีกทั้งการควบคุมติดตามเป็นลําดับขั้นจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สู่แผนงานและกลยุทธ์ 
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกําหนดระเบียบรองรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม กิจกรรมที่มีการให้บริการ เพื่อเพิ่มรายได้

ให้กับหน่วยงาน 
2. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลขอรับการสนับสนุนทางการเงิน จาก

หน่วยงานที่มาขอรับบริการ 
3. ควรจัดทําข้อมูลรายงานทางการเงิน ให้เชื่อมโยงกับแผนงาน เพื่อให้การวิเคราะห์ทางการเงินตาม

ภารกิจชัดเจนขึ้น 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของหน่วยงานภายใน บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
  มี“Project Manager”เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ
หน่วยงานอื่น 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สํานักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 13 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 10 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 3
กิจกรรม ได้แก่ 

1. สํารวจความต้องการเพิ่มศักยภาพด้าน IT ของนิสิต และบุคลากร  
2. สํารวจการใช้ระบบ BI ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ BI 
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3. กิจกรรมเยี่ยมดูงานหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพของสํานักฯ 
 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถดาํเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่กําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักบริการคอมพิวเตอร ์
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 6 องค์ประกอบ โดยได้รับ

การตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 4-5 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.65 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนี้สํานักบริการคอมพิวเตอร์ยังได้กําหนดตัวบ่งชี้เลือก จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันพฤหสับดีที ่5 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30-09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ ใน

เบื้องต้น ณ ห้องประชุม ยืน ภู่วรวรรณ  ช้ัน 3 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
เวลา 09.00-09.15 น.        คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร สํานักบริการคอมพิวเตอร์   

ณ ห้องประชุม ยืน ภู่วรวรรณ  ช้ัน 3 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์   
   และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

เวลา 09.15-10.15 น. ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2554 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.15 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมยืน ภู่วรวรรณ 
เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จํานวน  6  คน 

  -  บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน  4  คน 
  -  นิสิต จํานวน  2  คน 

เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มที ่2 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง จํานวน  8  คน 
เวลา 14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ หน่วยงายภายใน 

- เยี่ยมชมฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- เยี่ยมชมฝ่ายระบบสารสนเทศ 
- เยี่ยมชมฝ่ายบริการและฝึกอบรม 

เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

วันศุกร์ที ่ 6 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม  และสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน  ณ ห้องประชุมยืน  ภู่วรวรรณ ช้ัน 3 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม  และสรุปผลการประเมนิคุณภาพ

ภายใน  ณ ห้องประชุมยืน  ภู่วรวรรณ ช้ัน 3 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
 และบุคลากรของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มก.รับทราบ 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2554 ได้ศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ตามผลการ
ดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อ
การประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม 
และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และ

มีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.64 4.64 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ
องค์ประกอบที่ 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 6  การ
พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.64 4.64 4.86 4.86 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตารางที ่3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.86 4.86

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.76 4.76

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.13 7,594.83 4.28 7,594.83 4.28 4.28 4.28

1,775.00 1,775.00

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5.00 5 5 5.00 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5.00 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
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รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 7 7 5.00 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 82.30 66.00 89.19 66.00 89.19 5.00 5.00

74.00 74.00

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 7 7 4.00 4.00

5.2* ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ร้อยละ 99.40 7931.35 99.5 7931.35 99.5 5.00 5.00

8088 8088

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

* ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน และไม่คิดค่าคะแนนมารวมในการประเมินภาพรวมของสํานักฯ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก เช่นกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการใช้ระบบสารสนเทศ “Project manager” มากํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผน อีกทั้งการควบคุมติดตามเป็นลําดับขั้นจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สู่แผนงานและกลยุทธ์ 
2. มีการติดตามและประเมินผล ตามแผนงานที่ชัดเจน เป็นระบบ 
แนวทางเสริม 

 ควรเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานย่อยจนถึงผู้รับผดิชอบโครงการก่อนการ
ดําเนินงานเพื่อให้บุคลากรทั้งองค์กรรับทราบความเชื่อมโยงของภารกิจหลักและมีความเข้าใจร่วมกัน 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 การกําหนดตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ยังไม่สะท้อนผลสําเร็จของกลยุทธ์ ควรมีการกําหนดตัวบ่งชี้กลยุทธ์
ที่สามารถวัดความสําเร็จได้ชัดเจน 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง มีภารกิจที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยไปสู่ e-University และ Research University 
2. บุคลากรมีศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประกันคุณภาพ 
3. หน่วยงาน ได้ปฏิบัติตามภารกิจหลักได้ครบถ้วนตามตัวบ่งชี้และมีระดับความพึงพอใจและ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ข้อเสนอแนะ 
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1.  จากการนําผลการประเมินมาปรับปรุงในข้อเสนอการเพิ่มผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมแต่ละ
หลักสูตร ไม่ควรลดจํานวนผู้เข้ารับการอบรม เพราะจะทําให้มีผลกระทบต่อรายได้ ควรประสานงานกับคณะต่างๆ 
ที่มีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการขอนิสิตจากคณะต่างๆ มาเป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่ง
สามารถช่วยให้นิสิตมีช่ัวโมงกิจกรรมและ/หรือเป็นชั่วโมงฝึกงานได้ 

2. การให้บริการเครือข่ายจากการสอบถามผู้ใช้บริการ (นิสิต) แจ้งว่าไม่มีสัญญาณ  wifi ในบางจุด 
เช่น อาคารศูนย์เรียนรวม 3 บริเวณนอกอาคารบางคณะ และบริเวณประตูด้านถนนพหลโยธิน ควรมีการสํารวจ
การวางเครือข่ายใหม่ และเสนอโครงการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ

การจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือบุคลากรใหม่ในการปฏิบัติงาน 
2. มีการสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการที่ดี เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา มีสถานที่และอุปกรณ์

ในการ ออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
จุดที่ควรพฒันา 

ระบบความเสี่ยงในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง พบว่าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเขียนไม่ชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐานและในบางหัวข้อไม่มี การดําเนินการ เช่น  

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร แสดงไว้ไม่ครบถ้วน เช่น การเงิน งบประมาณ  
-  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน แสดงไว้ไม่ครบถ้วน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงาน  
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากร ไม่แสดงความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณของบุคลากร 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดแบ่งหัวข้อความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานที่แสดงไว้ในคู่มือ และต้องดําเนินการวิเคราะห์

ความเสี่ยงให้ครบถ้วน 
2. ควรจัดทําแนวทาง หรือกําหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนใน เรื่อง การเชิญบุคลากรของสํานัก

บริการคอมพิวเตอร์ไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดบัดีมาก เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1.  ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการเพื่อใช้สนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจหลัก 
2. การจัดทํารายงานและการวิเคราะห์ทางการเงินเป็นรายงานตามระบบบัญชี ซึ่งไม่สามารถนําไปใช้

เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 
3. ควรจัดทําข้อมูลรายงานทางการเงิน ให้เชื่อมโยงตามแผนงาน เพื่อให้การวิเคราะห์ทางการเงินตาม

ภารกิจชัดเจนขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ (1 ตัวบ่งชี้บังคับ และ 1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม) พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. หน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบและกลไกประกันคุณภาพอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
2. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง สามารถสื่อสารถึงการปฏิบัติงานจริง และจัดเก็บเอกสารในรูป

อิเล็กทรอนิคส์ง่ายต่อการสืบค้น 
3. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นตัวอย่างให้กับ

หน่วยงานอื่นได้ ตัวอย่าง เช่น “Project Manager” จากการกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบซึ่งจะช่วยให้เกิดการกํากับติดตามอย่างมีระบบ และยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
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ควรกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานให้ครบตามภารกิจหลัก 4 ด้าน เพื่อ
สะท้อนจุดเด่นของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรกําหนดกระบวนการหลักที่สําคัญ (Core process) ตามภารกิจหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมทั้ง

วิเคราะห์ความเชื่อมโยง และระบุกระบวนการหลักที่ต้องการทบทวน ก่อนนํามาออกแบบและปรับปรุง ติดตาม
ประเมินผลการนําไปใช้ และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 

12

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับบริการ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมฝ่ายระบบคอมฯ คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมฝ่ายบริการและฝึกอบรม
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วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมินฯ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมิน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

บุคลากรสํานักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ บุคลากรสํานักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ
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วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
 

 
ภาคผนวกที่ 2   

ข้อมูลการสัมภาษณ ์
 

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
นิสิต (จํานวน 2 คน) 
การใช้บริการ ; 

1. เคยใช้บริการในส่วนคอมพิวเตอร์ค้นคว้า, สแกนงาน,  การใช้บริการฐานข้อมูล เป็นต้น โดยสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์และการให้บริการทีท่ันสมัย 

2. สัญญาณ wifi บางจุดสัญญาณมีไม่พียงพอ เช่น บริเวณรอบอาคารสํานักหอสมุด, ศร. 3, และจุดรอรถประตู
พหลโยธิน 

3. ระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาดีขึ้น ไม่มีปัญหาเหมือนปีที่ผ่านๆมา 
4. เป็นนิสิตช่วยงานในส่วน  KITS ช่วยดูแลนิสิตที่มาใช้บริการคอมพิวเตอร์ โดยมีการอบรมให้ก่อน  
5. ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ นิสิตต้องไปลงประเมินซ้ํา เพราะระบบไม่ทําการบันทึกให้หรือระบบ

มีปัญหา 
ข้อเสนอแนะ ; 

1. การเปิดโปรแกรมการฝึกอบรมให้นิสิตนั้น ควรมีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น            
ป้ายโปสเตอร์บริเวณอาคารเรียน, การขึ้นจอ LED เป็นต้น 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นิสิตทราบว่าสํานักฯ มีการให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้มากขึ้น
กว่าเดิม 

3. นิสิตแนะนําช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและเข้าถึงนิสิตมากที่สดุ คือ การใช้ SMS ผ่านระบบมือถือ 
4. การเพิ่มจุดให้บริการสัญญาณ wifi ให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการใช้บริการของนิสิตทั่วมหาวิทยาลัย 

 
ผู้ใชบ้ริการภายนอกและภายในหน่วยงาน (จํานวนทั้งหมด 4 คน) 
การใช้บริการ ; 

1. มาใช้สถานที่และคอมพิวเตอร์ในการจัดฝึกอบรม และเชญิบุคลากรของสํานักฯ ไปเป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรม ทีห่นว่ยงานของผู้ขอรับริการ 

2. มาเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ใช้บริการระบบ server และ wifi /account  
4. ปรึกษาระบบการออกใบเสร็จของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
5. การเขียนโปรแกรมการวางแผนงบประมาณ 
6. Account ของนักเรียนสาธิต ป.1 นักเรียนจาํไม่ได้ เนื่องจากมีการใช้ตัวอักขระด้วย 
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7. ทราบข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมของสํานักฯ จากหนังสือเวียน และ website 
ข้อเสนอแนะ ; 

1. การขอข้อมูลกรณีเร่งด่วน ยังได้รับข้อมูลค่อนข้างช้าอยู่ แต่ภาพรวมการให้บริการของสํานักฯ อยู่ใน
ระดับดี 

2. ต้องการให้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ๆ  ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
ต่อไป 

  
 
บุคลากรของสาํนักฯ (จํานวน 8 คน) 
การดําเนินงาน ; 

1. มีการจัดทําประเมินความเสี่ยงในแต่ละฝ่าย 
2. มีสวัสดิการใหบุ้คลากร เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาต่อ 
3. อัตราการลาออกของบุคลากรประเภทพนักงานเงินรายได้มีจํานวนค่อนข้างสูง 
4. การดําเนินงานของสํานักคอมฯ ในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มเติมนั้น 

กําลังอยู่ระหว่างการประเมินค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการให้บริการ เพื่อเสนอผู้บริหาร 
ข้อเสนอแนะ ; 

1. ควรมีการอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิตมาทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ใน
ลักษณะ exit exam และใบประกาศมอบให้ด้วย 

2. ควรให้นิสิตที่มคีวามรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ 

3. คุณสมบัติของผู้บริหารสํานักบริการคอมฯ ที่ต้องการ คือ มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจเพื่อแนวปฏิบัติที่ดี   
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