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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
ในปีการศึกษา 2557 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ( Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดย             
คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา ในภาพรวม  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับจาก สกอ. ให้เป็นศูนย์กลาง
ของระบบเครือข่าย Uninet และได้รับรางวัล IPv6 Ready Pioneer Award จากการเป็นหน่วยงาน
ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ที่ มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ  และมีความเสถียรในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

  โอกาสในการพัฒนา 
1. หน่วยงานมีแนวทางที่เป็นระบบในการด าเนินงานในหลายเรื่อง เช่น การบริหารขีดความสามารถ

และอัตราก าลัง และการจัดการข้อร้องเรียน หากหน่วยงานมีการขยายผลการด าเนินงานในการ
ก าหนดแนวทางท่ีเป็นระบบส าหรับการด าเนินงานในหมวดอื่นๆ อาจช่วยให้หน่วยงานมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืน 

2. การด าเนินการในหลายเรื่องยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น             
การสื่อสารของผู้น ากับผู้รับบริการ และการส ารวจความพึงพอใจ 

3. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระบบงานและกระบวนการท างานของหน่วยงานในทุกระดับ และ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องตั้งแต่วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การ 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556   พบว่า ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์  ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน 10 ข้อ และได้ มีจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจาก การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า ส านักบริการคอมพิวเตอร์                  
ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะแล้วจ านวน  5 ข้อ อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 ข้อ และยังไม่ได้ด าเนินการ               
1 ข้อ คือ การจัดท าตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของส านักฯ  ใหม ่ โดยให ้สอดคล ้องกับอัตลักษณ ์ของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพใหม่ 
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
 ส านักบริการคอมพิวเตอร ์เป ็นหน ่วยงานเทียบเท ่าคณะ ก ่อตั้งอย ่างเป ็นทางการ เมื่อวันที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2528 ปจจุบันแบ่งส่วนราชการออกเป ็น 5 ฝุาย ได้แก่ ฝุายบริหารและธุรการ ฝ ุายฝึกอบรมและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ ฝุายระบบคอมพิวเตอร ์และเครือข ่าย ฝ ุายระบบสารสนเทศ และฝ ุายบริการสารสนเทศ ตลอด
ระยะเวลาสามทศวรรษ ส านักบริการคอมพิวเตอร์สร้างผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให ้กับมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์อย่างต่อเนื่องตลอด มา มีโครงการส าคัญที่ด าเนินการ อาทิ  
 - ปี พ.ศ. 2535 โครงการเครือข ่ายนนทรี (NONTRI NET) ซ่ึงเป็นเครือข่ายอินเตอร ์เน็ตแห่งแรกของ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
 - ปีพ.ศ.2543 โครงการการเรียนการสอนทางไกล (Tele Education) ระหว่างวิทยาเขต  
 - ปีพ.ศ.2545 โครงการเครือข ่ายไร้สาย KUWiN (Kasetsart University Wireless Network)                      
ปจจุบันมี จุดให้บริการทั่วถึงและคลอบคลุมมากกว่า 1,300 จุด  
 - ปี พ.ศ. 2548 โครงการจัดท าห ้องปฏิบัติการ KiTS (Kasetsart IT Square) ภายใต้แนวคิดการ                  
สร้างศูนย ์ รวมบริการและแหล ่งเรียนรู ้ด้วยตนเองแก ่นิสิต ตามนโยบาย e-Student นอกจากนี้ ยังได ้พัฒนา
ปรับปรุงระบบโครงสร ้างพ้ืนฐาน ICT ของมหาวิทยาลัยให ้มีความทันสมัย และมี  ประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ
ติดตั้งระบบส ารองข ้อมูล (Backup) และกู ้ฟืนข้อมูล (Disaster Recovery) ส าหรับงาน  ฐานข ้อมูลระบบ
สารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อป ูองกันภัยจากภัยพิบัติต ่าง ๆ มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์แม่ ข่าย
สมรรถนะสูง ให ้บริการโอราเคิลดาต ้าเบสท างานแบบการกระจายภาระงาน ( Cluster Database) เพ่ือรองรับ  
จ านวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศนิสิตและระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยฯลฯ  
 ปจจุบันส านักบริการคอมพิวเตอร ์ย้ายสถานที่อาคารหลังใหม ่ท าให ้มีความพร ้อมและมีศักยภาพใน
การพัฒนา  เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ให้ก้าวไกล มุ ่งสู่เปูาหมายที่วางไว ้ ดังค าขวัญส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ “มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรมไอที” 
 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงาน ของส านักบริการคอมพิวเตอร์  ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อ านวยการแนะน า
ผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์.  และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ หน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินฯ 
รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
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     สรุปรายงาน ผลการ ประเมิน ฯ ส่งให้กับ ผู้อ านวยการ  และส านักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละ หมวด  และน าเสนอ
ผู้บริหารและบุคลากร ของหน่วยงาน รับทราบ   เพ่ือพิจารณา ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเปูาหมายของ

มหาวิทยาลัย  โดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ  
09.00 –10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์    

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

- ผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร ์รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ดังนี ้
1) ข้อมูลโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ของหน่วยงาน 
2) สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวดของหน่วยงาน  
3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 

10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินส านักบริการคอมพิวเตอร์ และจัดท ารายงานผล

การประเมินฯ 

 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
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สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร  
 

หมวด 1 การน าองค์กร 
จุดเด่น 
1. ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และสามารถชี้น าบุคลากรผ่าน

กระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบ  
โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรเพิ่มแนวทางในการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถ

รับรู้ทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
2. ควรก าหนดแนวทางในการก ากับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตาม กฎหมายและมีจริยธรรมในทุกระดับบุคลากร

และผู้รับบริการ เช่น การปฏิบัติตามระเบียบทางการเงิน  การใช้งานระบบสารสนเทศที่ไม่ละเมิดกฎหมาย  
 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

จุดเด่น 
1. มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจ าทุกปี  
2. มีระบบสารสนเทศบริหารโครงการ ที่ใช้ในการรายงาน ติดตามและประเมินผลโครงการ    
โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรมีแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้สารสนเทศในการ

วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างประสิทธิผล 
2. ควรพัฒนาแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้น รวมถึง

พิจารณาความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลัก เพ่ือให้ได้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สามารถสร้างความยั่งยืนของหน่วยงานได้ 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
จุดเด่น 
1. มีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟงความต้องการ ความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรมีกระบวนการรับฟงเสียงของผู้รับบริการเชิงรุก เพ่ือทราบความต้องการ โดยเฉพาะผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน เช่น การจัดสนทนากลุ่มย่อย (focus group)  
2. ควรมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการเดิมที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
กลุ่มต่างๆ ยิ่งขึ้น 

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
จุดเด่น 
1. หน่วยงานมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งาน   รวมถึง

มีแนวทางในการรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน ท าให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระบบงานและกระบวนการท างานของหน่วยงานในทุกระดับ และตัวชี้วัด

ตามยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องตั้งแต่วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
2. การจัดการความรู้ ควรก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและรวบรวมเก็บเป็นคู่มือ                 

ที่สามารถใช้ประกอบการปฏิบัติงานประจ าวันและเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงหรือสร้างนวัตกรรม 
 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
จุดเด่น 
1. มีการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังโดยการก าหนดความสามารถ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ

จ านวนบุคลากรที่ต้องใช้ในแต่ละกลุ่มงาน จัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร และมีการ
ติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการท างาน 

2. หน่วยงานเสริมสร้างความผูกพัน และท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความสามารถในการร่วมโครงงานประจ าปีของฝุาย   และมีอิสระในการด าเนินการภายใต้
กฎระเบียบและนโยบายของหน่วยงาน 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรพัฒนาวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ใน

การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต 
 
 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
จุดเด่น 
1. มีระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเอง ท าให้การใช้งานระบบสารสนเทศ

ราบรื่น ทั้งการใช้งานภายในหน่วยงาน และการใช้งานของผู้รับบริการ 
โอกาสในการพัฒนา 
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1. ควรระบุกระบวนการย่อยภายในแต่ละกระบวนการหลักให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแต่ละกระบวน                 
การย่อย พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 

 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
    จุดเด่น 
        - 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สะท้อนความส าเร็จในการบริหารจัดการ สู่

ความเป็นเลิศ 
2. ในการแสดงผลลัพธ์ ควรมีการแบ่งกลุ่มให้เหมาะสม เช่น แบ่งตามกลุ่มบุคลากร แบ่งตามกลุ่มผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 
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