
 
 

  
 
 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
(1 มิถุนำยน 2555 – 31 พฤษภำคม 2556) 

ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 

เว็บไซต์ของหน่วยงำน http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/ 
 

 ฉบับส่งให ้
  คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
  ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

  รำยงำนกำรประเมินตนเอง  

  (Self Assessment Report : SAR) 
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 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการด าเนินงานปี 
2555 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8  8 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั 

2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.13 4.15 
3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ข้อ 5 4 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดบัของหน่วยงาน ข้อ 7 7 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 
7 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

8 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 7 7 
9 จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 76.5 76.5 

10 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 78.5 78.5 
11 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) คน 78.5 78.5 
12 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 0 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6  

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

14 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7  7 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  

15 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ข้อ 5 5  
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บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในส านักบริการคอมพิวเตอร์ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 
มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2556 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและได้ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพให้ส านักบริการคอมพิวเตอร์เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

 

5.1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 

2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.68 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5.1 
 

ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวม ความหมายผลประเมิน 

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

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 4.71 4.38 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและจัดการ  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 5.00 5.00 ดมีาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (12 ตัวบ่งชี้) 4.84 4.68    
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก   
ภาพรวมตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม (3 ตัวบ่งชี้) 4.99 4.99   
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก   
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

จุดแข็ง 

1. ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นระยะเวลายาวนาน  ท าให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เขม้แข็ง และสามารถพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแวดวงการศึกษา  

2. เป็นหน่วยงานหลักที่สามารถผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือการเป็น                     
e-University  และ website  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในการที่มีข้อมูล  
ที่มีสาระน่าสนใจจ านวนมาก มีสาระทางวิชาการท่ีทันสมัย มีผู้เข้ามาใช้งานจ านวนมาก  

3. ผู้บริหารของส านักฯ ในแต่ละช่วงของการบริหารงาน  ได้มีการสืบทอดนโยบายในการให้บริการ            
แก่หน่วยงานต่างๆ ท าให้การพัฒนาระบบ IT ของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่าย  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ยังไม่สามารถให้บริการทันตามความต้องการของหน่วยงานที่มี                    
การขยายตัวอย่างรวดเร็วในแต่ละวิทยาเขต  และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส านักฯ                    
ควรประสานงานกับหน่วยงานใหม่ ๆ อย่างใกล้ชิด และควรวางระบบให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
จากหน่วยงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม และใช้ระบบว่าจ้างจากภายนอกมากขึ้น โดยมีเ จ้าหน้าที่ของส านักฯ 
เรียนรู้งานไปพร้อมกัน 

2. ส านักฯ ยังมีเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการขยายงานใหม่ตามความต้องการของหน่วยงาน หรือการ
ซ่อมบ ารุงระบบและการเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงควรมีแผนการใช้เงินที่จะต้องขอรับการสนับสนุน               
จากมหาวิทยาลัยในระยะยาว 

3. ส านักฯ ควรใช้ศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ และอาคารใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วในการจัดท าโครงการ
พัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาวิชาการ 

4. อัตราการลาออกจากงานของบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าจะมีจ านวนไม่มากนัก แต่ก็อาจกระทบกับการพัฒนางานของส านักได้ ส านักควรมีการสร้าง
แรงจูงใจเสริมจากที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร อาทิเช่น การส ารวจความต้องการด้าน
สวัสดิการ สวัสดิภาพการท างาน เพ่ือน ามาวิเคราะห์และวางแผนในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสวัสดิการของ
พนักงานต่อไป 
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. เนื่องจากส านักฯ มีภาระการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ทุกหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการให้บริการอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการแก่หน่วยงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

  มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง  

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.2 ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี                 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 10 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 6 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ              
4 กิจกรรม ได้แก่ 
 

1. การก าหนดระเบียบรองรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม กิจกรรมที่มีการให้บริการเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
หน่วยงาน 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลขอรับการสนับสนุนทางการเงิน จากหน่วยงานที่มา
ขอรับบริการ 

3. การจัดท าข้อมูลรายงานทางการเงินให้เชื่อมโยงกับแผนงาน 
4. การจัดท าแนวทาง หรือระเบียบปฏิบัติ เรื่องการเชิญบุคลากรของส านักฯไปเป็นวิทยากรให้แก่

หน่วยงานต่างๆ  
 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้
เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 



163 

 

5.3 ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก 6 องค์ประกอบ โดยได้รับ
การตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 5-6 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนี้ส านักบริการคอมพิวเตอร์ยังได้ก าหนดตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

5.4  วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

5.5  กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

5.6  ก าหนดการประเมิน 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 
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   
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   และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
เวลา 09.15-10.15 น. ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2555 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

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

ตามระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.15 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
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. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

  -   บุคคลภายใน (4 คน) และภายนอกมหาวิทยาลัย (2 คน) จ านวน  6  คน 
  -   นิสิต   จ านวน  2  คน 

เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง   จ านวน  8  คน 
เวลา 14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงายภายใน 

- เยี่ยมชมฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- เยี่ยมชมฝ่ายบริการและฝึกอบรม 
- เยี่ยมชมฝ่ายสารสนเทศ 

เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 

เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพ่ิมเติม  และสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ณ ห้องประชุมยืน  ภู่วรวรรณ ชั้น 3 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพ่ิมเติม  และสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน  ณ ห้องประชุมยืน  ภู่วรวรรณ ชั้น 3 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
เวลา 14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
 และบุคลากรของส านักบริการคอมพิวเตอร์ รับทราบ 
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5.7  วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้ศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ตามผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐาน             
เพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม 
และการสัมภาษณ ์

5.8  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
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

5.9  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และ
มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 5.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

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  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 4.50 4.13 4.15 4.71 4.38 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.90 4.63 4.13 4.15 4.84 4.68   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2555 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านกั (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.84 4.68  

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     5.00 5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั   4.71 4.38  

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 11,687.58 4.13 11,716.95 4.15 4.13 4.15 ข้อมูลดิบที่พบไม่ตรงกับ 
ข้อมูลที่พบในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

2,827 2,826.00 

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 5  
เพราะไม่พบแผนการน า
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลการด าเนินในปี 
2555 น าไป ปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 
(2556) 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2555 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

และวัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00  

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 5 7 7 5.00 5.00  

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
ความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 76.50 97.45 76.50 97.45 5.00 5.00  

78.50 78.50 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 4.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ไม่พบเกณฑ์ข้อ 4  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2555 ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 7  4.00 4.00  

5.2* ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ร้อยละ 99.50 8,642.48 98.66 8,642.48 98.66 4.96 4.96  

8,760 8,760 
5.3* ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศข้ึนใช้เอง 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

5.4* ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร ์

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    5.00 5.00  

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5  5.00 5.00  

 
* ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน และไม่คิดค่าคะแนนมารวมในการประเมินภาพรวมของส านักฯ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก เช่นกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 

1. คณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ                
ในแต่ละโครงการ อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ ท าให้ผู้บริหารได้รับทราบความก้าวหน้าและสามารถปรับ
แผนการด าเนินงานได้ทันต่อเหตุการณ์  

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

 ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ขาดแผนการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงานในปี 2555 ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป (2556) ที่เสนอมาเป็นของปี 2554 - 55 

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมได้ยาก (ไม่ทราบว่ามีแบบส ารวจ online)  
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ข้อเสนอแนะ  

1. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ ควรเพ่ิมบทสรุปในประเด็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและบทสรุปด้านการเงิน เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของการจัดอบรม 

2. ควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงานในปี 2555 ไปจัดท าแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปี 2556 ต่อไป  

3. ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งข้อมูลการฝึกอบรมให้นิสิต/บุคลากรได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง เช่น ประชาสัมพันธ์ใน website ของมหาวิทยาลัย 

ข้อสังเกต 

1. ควรตรวจสอบข้อมูลดิบเกี่ยวกับจ านวนผู้ประเมินความพึงพอใจให้ถูกต้องตรงกับที่ปรากฎใน
รายงาน 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ
การจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 

1. บุคลากรของส านักฯ ได้รับการพัฒนาตนเองและเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์จากการฝึกอบรม 
สัมมนา ในงานที่ปฏิบัติอยู่อย่างทั่วถึงทุกคน 

2. มีสภาพแวดล้อมในส านักงานที่ดี มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนและทันสมัย  มีบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน และมีระเบียบในการเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษในต าแหน่งที่เป็นสาขาขาดแคลน 

3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาระบบงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ และบางชิ้นงานได้รับรางวัล     
ยกย่องประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประเมินผลการด าเนินงานของส านัก โดยคณะกรรมการประจ าส านักยังไม่เป็นรูปแบบ                  
ที่ชัดเจน เหมือนการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นการติดตามงานของแต่ละฝ่าย                
ในส านัก  แต่ไม่พบข้อสรุปการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักฯว่าแต่ละโครงการเป็ นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
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2. การรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ได้จากการถ่ายทอดความรู้ตามประเด็นที่ส านักฯ ก าหนดไว้
ยังไม่ครบถ้วน  พบเพียงประเด็นการบริหารจัดการเครือข่าย ส่วนประเด็นการพัฒนาระบบสารสนเทศและ            
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ยังไม่พบว่ามีการสรุปประเด็นที่ส าคัญและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ส านักฯ ควรก าหนดรูปแบบของการประเมินผลการด าเนินงานของส านักฯ ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้
ทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไร และจะมีการแก้ไขอย่างไร 

2. ส านักฯ ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดเก็บ และเผยแพร่            
ในแต่ละประเด็นที่มีการก าหนดไว้ เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ที่ส านักฯ ได้จัดขึ้นทุกกิจกรรม  
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 -  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เอกสารรายงานทางการเงินไม่ครบถ้วนตลอดปีงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท ารายงานทางการเงินตลอดปีงบประมาณให้ครบถ้วน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักให้ครบตามเกณฑ์ 

2. ควรพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้เงินงบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์ /โครงการ
เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากรทางการเงิน 

ข้อสังเกต 

1. ไม่พบหลักฐานแน่ชัดที่แสดงว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางการเงินในการตัดสินใจ 
2. ตัวเลขรายรับในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กับแผนประจ าปี 2555 ไม่ตรงกัน 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ (1 ตัวบ่งชี้บังคับ และ 3 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม) พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้บังคับ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัว
บ่งชี้บังคับ มีคะแนน เฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 

1. ส านักฯ มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพ ครบทั้ง 6 องค์ประกอบ              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส านักฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์อยู่ในเกณฑ์สูงและสามารถเป็นที่พ่ึงทาง
วิชาการ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานอื่นได้  

แนวทางเสริม 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักฯ ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์การด าเนินงานในระดับส านักฯ แก่หน่วยงานภายใน สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในระดับ
หน่วยงานย่อย เพื่อการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ  

จุดที่ควรพัฒนา 

 - 

ข้อเสนอแนะ 

 - 

ข้อสังเกต ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบ ดังปรากฏในรายงานของส านักฯ                   
มีข้อสังเกตดังนี้ 

1. จุดแข็ง  ควรพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดข้ึนเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด 
2. แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง ควรใช้ค าว่า แนวทางเสริม 
3. โครงสร้างการบริหารของส านักฯ ควรเพิ่มเติมขอบเขตความรับผิดชอบตามต าแหน่ง 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 

1. ส านักฯ ให้ความส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการหลักการให้บริการตามภารกิจอย่างครบถ้วน  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว เช่น การขอรหัสเครือข่ายนนทรีของนิสิต  

แนวทางเสริม 

1. ควรขยายผลการทบทวนการปรับปรุงในส่วนของกระบวนการย่อย เพ่ือให้กระบวนการหลักส าคัญ
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงครบถ้วน  

ข้อเสนอแนะ 

 - 

ข้อสังเกต 

1. พบการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระบบใหม่) ท าให้การบริการงานด้านต่างๆ มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ชั้นน า และเตรียมความพร้อม เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย             
ในก ากับของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบสารสนเทศการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ระบบสารสนเทศการ
จัดท าค าของบประมาณครุภัณฑ์ ICT เป็นต้น  

5.10 รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ประธานคณะกรรมการ  รศ.บพิธ จารุพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ นางผ่องศรี จิตตนูนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ  อ.ดร.หฤทัย น าประเสริฐชัย คณะบริหารธุรกิจ 
กรรมการและเลขานุการ นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ ส านักงานประกันคุณภาพ  
ผู้ช่วยเลขานุการ นางอโนชา ช านาญกิจ ส านักทะเบียนและประมวลผล  
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5.11 ภาพกิจกรรม 

 

 

 
ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบ้ริหารหน่วยงาน 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับบริการ 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมฝ่ายระบบคอมฯ 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมฝ่ายบริการและฝึกอบรม 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 
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คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารเพิ่มเติม 

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ 

วันที่ 18 มิถนุายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 

 

 
บุคลากรส านักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
 บุคลากรส านักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
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5.12 ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
นิสิต (จ านวน 2 คน) 
การใช้บริการ ; 

1. มาใช้บริการที่ IT square ในการพิมพ์งาน แต่ขั้นตอนการช าระเงินยังไม่คล่องตัว 
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ดี มีการแนะน าที่ดี 

ข้อเสนอแนะ ; 
1. ระบบ wifi                                
2. ระบบการลงทะเบียนเรียน ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ server ไม่                                 พร้อม

กันจ านวนมากได้ 
3. ควรเพิ่มเติมที่ส าหรับนั่งอ่านหนังสือ หรือมุมหนังสือในอาคาร KIT 
4. ควรเพิ่มบริการการพิมพ์สีที่อาคาร KIT 

 
ผู้ใช้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (จ านวนทั้งหมด 6 คน) 
การใช้บริการ ; 

1. ได้รับความอนุเคราะห์ในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสาธิตฯ และช่วยวางระบบ 
ติดตั้ง รวมถึงการเขียนโปรแกรมให้ 

2. ได้รับความช่วยเหลือในการท าระบบในการลงทะเบียนเรียนของนิสิตเป็นอย่างดี 
3. มาอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการที่ดี 
4. มีระบบการประเมินฯ ก่อนและหลัง ก่อนการฝึกอบรม 
5. มีระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ดี 

ข้อเสนอแนะ ; 
1. ควรปรับปรุงเกีย่วกับ server ในการลงทะเบียนเรียนของนิสิตให้รองรับได้อย่างพอเพียง  
2. การประชาสัมพันธ์งานอบรมหรือการให้บริการของส านักฯ น้อยไป ท าให้นิสิตหรือบุคลากรภายนอก

รับทราบข่าวสารไม่ทั่วถึง 
 
กลุ่มที่ 2 : บุคลากรของส านักฯ (จ านวน 8 คน) 
การด าเนินงาน ; 

1. มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
2. มีการพิจารณาการจ้างสัญญาพนักงานเงินรายได้ ปรับจาก 1 ปี เป็น 3 ปี แก่พนักงาน 
3. มีการสนับสนุนส่งบุคลากรไปอบรม โดยมีงบจัดสรรให้เป็นรายปี 

ข้อเสนอแนะ ; 
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1. การลาออกของบุคลากรยังพบบ่อย เพราะมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยจ ากัด พนักงานเงินรายได้ของ
ส านักฯ จึงลาออกไปเป็นพนักงานเงินงบประมาณของหน่วยงานอื่น 

2. ควรเพ่ิมสวัสดิการที่จอดรถ โดยทางส านักฯ ออกค่าจอดรถให้กับบุคลากร 
3. ควรมีการจัดสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่ 
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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพภายในส านักบริการคอมพิวเตอร์ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อ
วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2555 นั้น ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 10  กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน  6 
กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ  4  กิจกรรม 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

รายงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 
 

1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบ 
ประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 
  1. ควรมีการก าหนดระเบียบ

รองรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
กิจกรรมที่มีการให้บริการ เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับหน่วยงาน 

ระเบียบการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
วิชาการยังไม่ครบถ้วนทุก
รายการและที่มีใช้อยู่ยังมี
อัตราค่าธรรมเนียมไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน 

1. ทบทวนและปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการวิชาการให้
ครอบคลุมบริการที่มี
ให้บริการและเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

 1. มี กก. จัดท า
หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 
2. (ร่าง)ระเบียบฯ ฉบับ
ใหม่ที่น าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ ให้ความ
เห็นชอบ 

 ต.ค.-ธ.ค.55 ปธ. คณะกรรมการ
จัดท าหลักเกณฑ์
การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ 

 2. ควรมกีารวิเคราะห์ต้นทุนการ
ให้บริการ เพื่อเป็นขอ้มูลขอรับการ
สนับสนุนทางการเงิน จากหน่วยงาน
ที่มาขอรับบรกิาร 

นโยบายการขอรับเงินสนับสนุน
จากหนว่ยงานทีข่อรับบริการยังไม่
ชัดเจน 

1. ก าหนดนโยบายการขอรับเงิน
สนับสนุนจากหน่วยงานที่ขอรับ
บริการให้ชัดเจน 
2. วิเคราะห์ต้นการบรกิารทีจ่ะ
ขอรับการสนับสนนุทางการเงิน
จากหนว่ยงานทีข่อรับบริการ 

 มีรายงานผลการวิเคราะห์
ต้นทนุการให้บริการฯ 

 

 ต.ค.-ธ.ค.55 หน.ฝ่ายบริหารฯ 

 3. ควรจัดท าขอ้มูลรายงานทาง
การเงิน ให้เชือ่มโยงกับแผนงาน 
เพื่อให้การวิเคราะหท์างการเงนิตาม
ภารกจิชัดเจนขึน้ 

มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
แต่ยังไม่มีการเชือ่มโยงกับ
แผนงานตามภารกจิ   

จัดท าแผนยุทธศาสตรท์าง
การเงิน 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรท์าง
การเงิน 

1.มีแผนยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน ส านักฯ 
2. มีการรายงานทาง
การเงินตามภารกิจ 

 ต.ค.-ธ.ค.55 ปธ.คณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ทางการเงนิ 
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1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบ 
ประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
ควรเพิ่มช่องทางการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ไปสู่หน่วยงานย่อย
จนถึงผูร้ับผิดชอบ
โครงการก่อนการ
ด าเนนิงานเพื่อให้
บุคลากรทั้งองคก์ร
รับทราบความเชือ่มโยง
ของภารกิจหลกัและมี
ความเข้าใจร่วมกนั 

  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่
หน่วยงานย่อยจนถึงผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผ่านทางการประชมุ
คณะกรรมการบริหารฯ และการ
ประชุมฝ่าย 

เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดกล
ยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
กลยุทธ์ ประจ าปี 2555 

 มีช่องทางการถ่ายทอดกล
ยุทธ์ฯ เพิ่มขึ้น เชน่ 
หนังสือเวียน e-Mail  
ประชุมบุคลากรทั้งหมด  

 

 ต.ค.-ธ.ค.55 หน.ฝ่ายบริหารฯ 

  การก าหนดตวับ่งชี้ของกลยุทธ ์ยังไม่
สะท้อนผลส าเร็จของกลยุทธ ์ควรมี
การก าหนดตวับ่งชี้กลยุทธ์ทีส่ามารถ
วัดความส าเร็จได้ชดัเจน 

ยังมีความเข้าใจในการก าหนดตวั
บ่งชี้กลยุทธ์ไม่ชัดเจน 

1.ทบทวนตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์
ส าหรับปี 2555 เพื่อให้สามารถ
วัดความส าเร็จได้ชดัเจน 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพือ่
ทบทวนตัวบ่งชีก้ลยุทธข์องแผน
ยุทธศาสตร ์พ.ศ.2555-2559  

โครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ 
2555-2559 

มีตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ของปี 
2555- 2559 ที่สามารถ
วัดความส าเร็จได้ชดัเจน 
 

 ต.ค.-ธ.ค.55 ผู้อ านวยการ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
   1.  จากการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงในข้อเสนอการเพิ่มผู้ช่วย
วิทยากรในการอบรมแต่ละหลกัสูตร 
ไม่ควรลดจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
เพราะจะท าให้มผีลกระทบต่อรายได้ 
ควรประสานงานกับคณะต่างๆ ที่มี
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร ์
เพื่อสรา้งเครอืข่ายในการขอนิสิตจาก
คณะต่างๆ มาเป็นผูช้่วยวิทยากร ซ่ึง
สามารถชว่ยให้นิสิตมีชัว่โมงกิจกรรม
และ/หรอืเป็นชั่วโมงฝึกงานได ้

1. หลักสูตรอบรมคอมพวิเตอร์ได้
จัดผู้ช่วยวทิยากรตอ่ผู้เข้ารับการ
อบรม เป็นสัดสว่น 1:10 หรือ 
1:15 ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของ
หลักสูตรที่เปิด 
2. เริ่มมีการใช้นิสติเป็นผู้ชว่ย
วิทยากรในบางหลักสตูร ตั้งแต่ปี 
2554  และ 2555 

หลักสูตรที่คาดว่าจะได้รับความ
สนใจ ให้ปรับปรุงแนวทางใน
การด าเนนิการโดยเพิม่การ
ประชาสัมพนัธ ์หรือหากไม่
สามารถเป็นวทิยากรเองได้อาจ
ปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริหาร
ห้องอบรมเพิ่มขึ้น 

 มีการประชาสมัพันธ์
หลักสูตรที่เปิดอบรมทาง
ช่องทาง / สือ่ต่างๆ 
เพิ่มขึน้จากการ
ประชาสัมพนัธ์ตามปกต ิ 
  

 

 ต.ค 55 – พ.ค.56 หัวหน้าฝ่ายบริการ
และฝึกอบรม 
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1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบ 
ประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

   2. การให้บรกิารเครอืข่ายจากการ
สอบถามผู้ใช้บรกิาร (นิสิต) แจ้งว่าไม่
มีสัญญาณ  wifi ในบางจุด เช่น 
อาคารศนูย์เรียนรวม 3 บริเวณนอก
อาคารบางคณะ และบริเวณประตู
ด้านถนนพหลโยธนิ ควรมกีารส ารวจ
การวางเครอืข่ายใหม ่และเสนอ
โครงการการแก้ไขอย่างเร่งดว่น 

สายสัณญาณให้บริการเครือข่าย
ไร้สายที่ให้บริการอยู่ในมอีายุใช้
งานมานานเกิน 5 ปี และขาด
งบประมาณสนับสนุนท าให้
ประสิทธภิาพการให้บริการลดลง 

1.ปรับปรุงสายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย บริเวณจุด
ให้บริการการเรียนการสอน และ
หน่วยงานที่ให้บรกิาร และ
หน่วยงานสนับสนุน  
2. ปรับเปลี่ยนและเพิ่มอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สาย  

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงเครอืข่าย
ไร้สาย 
ปีงบประมาณ 
2556 

มีสัญาณเครือข่ายไร้สาย 
ณ บริเวณจุดให้บรกิาร
การเรียนการสอน เชน่ ศร 
1  ศร 2   ศร 3 และ
หอสมุดอย่างทั่วถึง  
 

 ต.ค.-ธ.ค.55 หน.ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  
  1.ระบบความเสี่ยงในเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อที ่2  มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง พบว่าแผนบริหารความเสี่ยง
เขียนไม่ชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐาน
และในบางหัวขอ้ไม่ม ีการด าเนินการ 
เช่น  
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร แสดงไว้
ไม่ครบถ้วน เชน่ การเงนิ งบประมาณ  
-  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน แสดงไว้
ไม่ครบถ้วน เชน่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การบริหารงาน  
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากร ไม่แสดง
ความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณของ
บุคลากร  
 

มีการการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงที่ยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยง
ทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 
(ระบบบริหารความเสี่ยง) 

ด าเนนิการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงในภาพรวมของส านัก
ฯ ทกุด้าน 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
ความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2556 

มีผลการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงครบทกุ
ด้านส าหรับใช้ในการ
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงปี 2556 

 

  ต.ค.-พ.ย.55 ปธ.คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ส านักฯ 

  2. ควรจัดแบ่งหัวขอ้ความเสี่ยงตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่แสดงไว้ในคู่มือ และ
ต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้
ครบถ้วน 

เหมือนองค์ประกอบที ่3 ข้อที่ 1 เหมือนองค์ประกอบที ่3 ข้อที่ 1  เหมือนองค์ประกอบที่ 3 
ข้อที ่1 
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1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบ 
ประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  3. ควรจัดท าแนวทาง หรอืก าหนด
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนใน เรื่อง การ
เชิญบุคลากรของส านกับรกิาร
คอมพิวเตอร์ไปเป็นวทิยากรให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก 

ยังไม่มีระเบียบรองรับในเรื่องการ
เชิญบุคลากรส านักฯ ไปเป็น
วิทยากรนอกหน่วยงาน 

เพิ่มหลักเกณฑ์การเชิญบุคลากร
ส านักฯ ไปเป็นวิทยากรภายนอก
หน่วยงานไว้ใน(ร่าง)ระเบียบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการวชิาการทีจ่ะทบทวน
ใหม่ 
 

 มีหลักเกณฑ์การเชิญ
บุคลากรส านักฯ ไปเป็น
วิทยากรปรากฏอยู่ใน
(ร่าง)ระเบียบการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 
 

 ต.ค.-ธ.ค.55 ปธ. คณะกรรมการ
จัดท าหลักเกณฑ์
การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  
  1.  ไม่มีการวิเคราะห์ตน้ทนุการ

ให้บริการเพือ่ใช้สนับสนุนการ
ด าเนนิการตามภารกจิหลัก  

 มีการรวบรวมข้อมูลแต่ไม่มกีาร
วิเคราะห์ เนือ่งจากขาดความใจใน
การวเิคราะห์ต้นทุน 

1.ระบุบริการตามภารกิจเชญิผู้มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งเข้ารับฟังค าชี้แจง
การวเิคราะห์ต้นทุนบรกิารตาม
ภารกจิ 
2. จัดท าตน้ทุนการให้บรกิาร 
 

 มีรายงานการวเิคราะห์
ต้นทนุการให้บริการ 

 ต.ค.55-ม.ค.56 หัวหน้าฝ่ายบริหาร
และธุรการ 
 

  2. การจัดท ารายงานและการ
วิเคราะห์ทางการเงินเป็นรายงานตาม
ระบบบัญช ีซ่ึงไม่สามารถน าไปใช้เพือ่
การตัดสินใจของผู้บริหารได ้

มีการจัดท ารายงานและการ
วิเคราะห์ทางการเงินแต่เป็น
รายงานตามระบบบัญช ี

1.จัดท าแผนปฏิบัติการที่ระบุ
แผนงานการเงนิที่ชดัเจน 
2.จัดท ารายงานและการ
วิเคราะห์ทางการเงินที่เชือ่มโยง
กับแผนงานและสะท้อนขอ้มูล
ทางการเงนิตามภารกจิที่
ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจได ้
 
 

 มีรายงานและการ
วิเคราะห์ทางการเงินฯ 
ตามภารกิจทุกภารกจิที่
ผู้บริหารสามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจได้ 

 พ.ย.55-เม.ย.56 หัวหน้าฝ่ายบริหาร
และธุรการ 
 

  3. ควรจัดท าขอ้มูลรายงานทาง
การเงิน ให้เชือ่มโยงตามแผนงาน 
เพื่อให้การวิเคราะหท์างการเงนิตาม
ภารกจิชัดเจนขึน้ 

มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
แต่ยังไม่มีการเชือ่มโยงกับ
แผนงานตามภารกจิ   

จัดท าแผนยุทธศาสตรท์าง
การเงิน 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรท์าง
การเงิน 

1.มีแผนยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน ส านักฯ 
2. มีการรายงานทาง
การเงินตามภารกิจ 

 

 ต.ค.-ธ.ค.55 ปธ.คณะกรรมการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน 
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1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบ 
ประมาณ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ควรก าหนดตัวบ่งชีเ้พิ่มเติม ตาม

ลักษณะเฉพาะของหนว่ยงานให้ครบ
ตามภารกิจหลกั 4 ด้าน เพื่อสะท้อน
จุดเดน่ของหน่วยงาน 

มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิม่เตมิตาม
ลักษณะเฉพาะของหนว่ยงาน 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้

จัดท าตวับ่งชี้เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของหนว่ยงานให้
ครบทุกภารกิจหลัก 

 มีตัวบ่งชี้ตาม
ลักษณะเฉพาะของ
หน่วยงานให้ครบทกุพันธ
กิจ 

 ต.ค.-พ.ย.55 ผู้อ านวยการ 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
  ควรก าหนดกระบวนการหลกัที่ส าคัญ 

(Core process) ตามภารกิจ
หน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความเชือ่มโยง และ ระบุ
กระบวนการหลกัที่ตอ้งการทบทวน 
ก่อนน ามาออกแบบและปรับปรุง 
ติดตามประเมนิผลการน าไปใช้ และ
เสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ 

1. มีการก าหนดกระบวนการหลัก
ที่ส าคัญ (Core process) ครบทกุ
ภารกจิของส านกัฯ  แต่ไม่ได้จัด
กลุ่มตามภารกิจหลกั 
2. มีการทบทวนกระบวนการหลกั
และได้เสนอคณะกรรมการบริหาร
ฯ 

1. ทบทวนและก าหนด
กระบวนการหลกัที่ส าคัญ (Core 
process) ตามพันธกจิของแผน
ยุทธศาสตร ์2555-2559 
2. เสนอให้คณะกรรมการ
บริหารฯ เห็นชอบกระบวนการ
หลักที่ส าคัญทีม่ีการปรับปรุง
ก่อนด าเนินการ 

 มีกระบวนการหลกัที่
ส าคัญครบทกุพันธกจิ 

 

 ต.ค. 55 หน.ฝ่ายทุกฝ่าย 

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยควรสนับสนนุ

งบประมาณด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมัย เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของหน่วยงานภายใน 
บุคลากร และนิสติของมหาวทิยาลัย 

  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า
โครงการขอสนับสนุน
งบประมาณจาก มก. 

โครงการอาคาร
เรียนและปฏิบัติการ
ด้านคอมพิวเตอร ์

ได้งบประมาณสนับสนุน
จาก มก. 
 

 ผอ. หน.ฝ่ายบริหารฯ 
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4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

รายงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 
 

1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม 
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ 
ผลส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม  
  1. ควรมกีารก าหนดระเบียบรองรับการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียม กิจกรรมทีม่ีการ
ให้บริการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับหนว่ยงาน 

1. ทบทวนและปรับปรุงอตัรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
วิชาการให้ครอบคลุมบริการทีม่ี
ให้บริการและเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

 1. มี กก. จัดท า
หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 
2. มี(ร่าง)ระเบียบฯ 
ฉบับใหม่ที่น าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ ให้ความ
เห็นชอบ 

1. ส านักฯ ได้มีค าสั่งที่ 120/2555 แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการให้บรกิาร
กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศของส านกับรกิาร
คอมพิวเตอร ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายของ
ส านักฯ และศึกษาแนวทางการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของส านกัฯ 
2. คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการ ดังนี ้
2.1 ก าหนดวตัถุประสงค์และแนวทางใน
การศกึษา  
2.2 รวบรวมข้อมูลทีม่ีอยู่ในปัจจุบันตามแผนที่
ก าหนดในงานบรกิารต่างๆของแต่ละฝ่าย และ
ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งในการจดัท าร่างระเบียบ เช่น 
ข้อมูลระเบียบเดิม ขอ้มูลการให้บรกิารใน
ปัจจุบันทั้งที่มีค่าธรรมเนียมและไม่มี
ค่าธรรมเนียม ขอ้มูลค่าธรรมเนียมในบรกิาร
ต่างๆ ขอ้มูลวธิีการคิดตน้ทนุ ซ่ึงได้เสนอรูปแบบ
การให้บรกิารและการคิดค่าธรรมเนียมต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 

70  ปธ. 
คณะกรรมกา
รจัดท า
หลักเกณฑ์
การจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ 
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1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม 
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ 
ผลส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณ 

9.  
ผู้รับผิดชอบ 

     2.3  วิเคราะห์และจัดท าต้นทุนค่าบรกิารบาง
รายการ  เชน่ การให้บรกิารห้องอบรม เป็นต้น 
ซ่ึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พจิารณา
เมื่อวันที่ 20 ม.ีค. 56 และคณะกรรมการบริหาร
ฯ ได้มีข้อเสนอแนะปรับปรุงและให้จัดรูปแบบ
การน าเสนอใหม่ เทือ่น าเสนอมหาวทิยาลัยให้
ความเห็นชอบในการให้หนว่ยงานต่างๆ มีสว่น
ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

   

 2. ควรมกีารวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ 
เพื่อเป็นข้อมูลขอรับการสนับสนนุทาง
การเงิน จากหน่วยงานที่มาขอรับบรกิาร 

1. ก าหนดนโยบายการขอรับเงิน
สนับสนุนจากหน่วยงานที่ขอรับ
บริการให้ชัดเจน 
2. วิเคราะห์ต้นการบรกิารทีจ่ะ
ขอรับการสนับสนนุทางการเงิน
จากหนว่ยงานทีข่อรับบริการ 

 มีรายงานผลการ
วิเคราะห์ตน้ทุนการ
ให้บริการฯ 
 

1. ส านักฯ ได้จัดท าต้นทุนกิจกรรมของฝ่าย
ต่างๆ ดังนี ้
- ฝ่ายบริหารและธุรการ 
- ฝ่ายบริการและฝกึอบรม  
- ฝ่ายสารสนเทศ 

75  หน.ฝ่าย
บริหารฯ 

 3. ควรจัดท าขอ้มูลรายงานทางการเงนิ ให้
เชื่อมโยงกับแผนงาน เพื่อให้การวิเคราะห์
ทางการเงนิตามภารกจิชัดเจนขึ้น 

จัดท าแผนยุทธศาสตรท์าง
การเงิน 

โครงการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์
ทางการเงนิ 

1.มีแผนยุทธศาสตร์
ทางการเงนิ ส านักฯ 
2. มีการรายงานทาง
การเงินตามภารกิจ 

1. ส านักฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน
ของส านักฯ  ปี 2555-2559 
2. อยู่ระหว่างด าเนนิการรายงานทางการเงนิ
ตามภารกิจ 
 

60  ปธ.คณะ 
กรรมการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
ทางการเงนิ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
ควรเพิ่มช่องทางการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่
หน่วยงานย่อยจนถึง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ก่อนการด าเนินงาน
เพื่อให้บุคลากรทั้งองค์กร
รับทราบความเชือ่มโยง
ของภารกิจหลกัและมี
ความเข้าใจร่วมกนั 

  เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดกลยุทธ ์
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ ์
ประจ าปี 2555 

 มีช่องทางการถ่ายทอด
กลยุทธ์ฯ เพิ่มขึ้น เช่น 
หนังสือเวียน e-Mail  
ประชุมบุคลากร
ทั้งหมด  
 

1. ผู้อ านวยการส านกับริการคอมพิวเตอร ์ชี้แจง
และถ่ายทอดแผนกลยุทธโ์ครงการประจ าปี 
2556 ให้กับบุคลากรส านกัฯเมื่อวนัที ่28 
พฤศจิกายน พ.ศ.2555 มีบุคลการส านกัฯเข้ารับ
ฟัง 46 คน 
2. ส านักฯ ได้แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้บุคลากรทุก
คนทราบทางหนังสอืเวียนอเิล็กทรอนกิส์ ขา่วที่ 

23-55 วันที่ 4 ต.ค.55 เรือ่งที่ 5 ขอเชิญ
รับทราบแผนกลยุทธ์ส านกัฯ ปี 2555-2559 

100  หน.ฝ่ายบริหาร
ฯ 
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1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม 
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ 
ผลส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

  การก าหนดตวับ่งชี้ของกลยุทธ ์ยังไม่
สะท้อนผลส าเร็จของกลยุทธ ์ควรมีการ
ก าหนดตวับ่งชี้กลยุทธ์ที่สามารถวัด
ความส าเร็จได้ชัดเจน 

1.ทบทวนตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์
ส าหรับปี 2555 เพื่อให้สามารถ
วัดความส าเร็จได้ชดัเจน 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพือ่
ทบทวนตัวบ่งชีก้ลยุทธข์องแผน
ยุทธศาสตร ์พ.ศ.2555-2559  

โครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 
2555-2559 

มีตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์
ของปี 2555- 2559 ที่
สามารถวัด
ความส าเร็จได้ชัดเจน 
 

ส านักฯจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์
ประจ าปี 2555-2559 ระหว่างวนัที่ 10-11 
กันยายน พ.ศ. 2555 ให้กับผู้บริหาร หัวหน้า
และรองหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จ านวน 27 
คน มี รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชติพรชัย เป็น
วิทยากร เพือ่ทบทวนและก าหนดตัวชี้วัดให้
สะท้อนผลส าเร็จของกลยุทธ ์

100  ผู้อ านวยการ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
   1.  จากการน าผลการประเมินมาปรับปรุงใน

ข้อเสนอการเพิ่มผู้ชว่ยวิทยากรในการอบรม
แต่ละหลักสูตร ไม่ควรลดจ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม เพราะจะท าให้มีผลกระทบต่อรายได้ 
ควรประสานงานกับคณะต่างๆ ที่มกีารเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร ์เพื่อสร้างเครอืข่าย
ในการขอนิสิตจากคณะต่างๆ มาเป็นผูช้่วย
วิทยากร ซ่ึงสามารถช่วยให้นิสิตมีชั่วโมง
กิจกรรมและ/หรอืเป็นชั่วโมงฝึกงานได ้

หลักสูตรที่คาดว่าจะได้รับความ
สนใจ ให้ปรับปรุงแนวทางในการ
ด าเนนิการโดยเพิม่การ
ประชาสัมพนัธ ์หรือหากไม่
สามารถเป็นวทิยากรเองได้อาจ
ปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริหาร
ห้องอบรมเพิ่มขึ้น 

 มีการประชาสมัพันธ์
หลักสูตรที่เปิดอบรม
ทางช่องทาง / ส่ือ
ต่างๆ เพิ่มขึ้นจากการ
ประชาสัมพนัธ์
ตามปกต ิ 
  
 

1.เริ่มด าเนนิการใช้นิสติเป็นผู้ชว่ยวิทยากรใน
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2554 และ 
ปี 2555        
2.เชิญวทิยากรภายนอกมาเป็นวทิยากรใน
หลักสูตรอบรม                                                          
3.เจ้าหน้าที่ประจ างานฝกึอบรมเป็นผู้
ประสานงานและจัดการหลกัสูตรแทนการเป็น
วิทยากรทกุหลักสตูร 

100  หัวหน้าฝ่าย
บริการและ
ฝึกอบรม 

   2. การให้บรกิารเครอืข่ายจากการ
สอบถามผู้ใช้บรกิาร (นิสิต) แจ้งว่าไม่มี
สัญญาณ  wifi ในบางจุด เช่น อาคารศนูย์
เรียนรวม 3 บริเวณนอกอาคารบางคณะ 
และบริเวณประตูด้านถนนพหลโยธิน ควร
มีการส ารวจการวางเครอืข่ายใหม ่และ
เสนอโครงการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

1.ปรับปรุงสายสัญญาณเครอืข่าย
ไร้สาย บริเวณจุดให้บริการการ
เรียนการสอน และหน่วยงานที่
ให้บริการ และหนว่ยงาน
สนับสนุน  
2. ปรับเปลี่ยนและเพิ่มอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สาย  
 
 
 
 

โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุง
เครือข่ายไร้
สาย 
ปีงบประมาณ 
2556 
 

มีสัญาณเครือข่ายไร้
สาย ณ บริเวณจุด
ให้บริการการเรียนการ
สอน เช่น ศร 1  ศร 2   
ศร 3 และหอสมุด
อย่างทั่วถึง  
 

ส านักฯ ได้ติดตั้งจุดให้บรกิารเครอืข่ายไร้สาย 
(AP) บริเวณ ศร. 1,2,3,4 รวม 32 ตัว  ซ่ึงมี
ผู้ใช้งานบางช่วงเวลามากที่สดุถึง 2,210 คน ดังนี ้
ศร.1  # AP   8 ตัว  max users   620  คน 
ศร.2  # AP   4 ตัว  max users   173  คน 
ศร.3  # AP   7 ตัว  max users   853  คน 
ศร.4  # AP  13 ตัว max users   564  คน 
หอสมุด # AP15 ตัว max users  1,113 คน 
ในปี 2555 ได้ปรับเปลี่ยน AP ที่สามารถรองรับ
การใช้งานให้มากขึ้น ในบริเวณดังกล่าวข้างต้น 
ซ่ึงจะท าให้เพิม่จ านวนผู้ใช้งานพรอ้มๆ กนั
ได้มากขึน้ 

100   หน.ฝ่าย
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
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1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม 
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ 
ผลส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  
  1.ระบบความเสี่ยงในเกณฑ์มาตรฐานข้อที ่

2  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
พบว่าแผนบริหารความเสี่ยงเขียนไม่
ชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐานและในบาง
หัวข้อไม่ม ีการด าเนินการ เชน่  
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร แสดงไว้ไม่
ครบถ้วน เชน่ การเงนิ งบประมาณ  
-  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน แสดงไว้ไม่
ครบถ้วน เชน่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บริหารงาน  
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากร ไม่แสดงความ
เสี่ยงด้านจรรยาบรรณของบุคลากร  
 

ด าเนนิการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงในภาพรวมของส านัก
ฯ ทกุด้าน 

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
จัดท าความ
เสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 
2556 

มีผลการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงครบทกุ
ด้านส าหรับใช้ในการ
จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงปี 2556 
 

1. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารจดัท าความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.
2555 โดยเชิญเจ้าหน้าทีจ่ากส านักตรวจสอบ
ภายใน มก. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ
บุคลากรส านักฯ ได้ร่วมกนัวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงส านกัฯ ดา้นต่างๆ ตามเกณฑ์
มาตรฐานครบทกุด้าน 
2. จัดประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ส านักฯ 2 ครั้ง เมือ่วันที่ 1 และ 2 พ.ย.2555  
เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2556 

100  ปธ.
คณะกรรมกา
รบริหาร
ความเสี่ยง
ส านักฯ 

  2. ควรจัดแบ่งหัวขอ้ความเสี่ยงตามเกณฑ์
มาตรฐานที่แสดงไว้ในคู่มือ และต้อง
ด าเนนิการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครบถ้วน 

เหมือนองค์ประกอบที ่3 ข้อที่ 1  เหมือนองค์ประกอบที่ 
3 ข้อที ่1 
 

     
 

  3. ควรจัดท าแนวทาง หรอืก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติที่ชัดเจนใน เรือ่ง การเชิญบุคลากร
ของส านักบรกิารคอมพวิเตอร์ไปเป็น
วิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก 

เพิ่มหลักเกณฑ์การเชิญบุคลากร
ส านักฯ ไปเป็นวิทยากรภายนอก
หน่วยงานไว้ใน(ร่าง)ระเบียบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการวชิาการทีจ่ะทบทวน
ใหม่ 
 

 มีหลักเกณฑ์การเชิญ
บุคลากรส านักฯ ไป
เป็นวทิยากรปรากฏ
อยู่ใน(ร่าง)ระเบียบ
การจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ 
 

1. ส านักฯ ได้มีค าสั่งที่ 120/2555 แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการให้บรกิาร
กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศของส านกับรกิาร
คอมพิวเตอร ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายของ
ส านักฯ และศึกษาแนวทางการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของส านกัฯ 
2. คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะหแ์ละจัดท า
ต้นทนุค่าบรกิารบางรายการ  เชน่ การให้ 
บริการห้องอบรม เป็นต้น ซึ่งได้เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเมือ่วนัที่ 20 
ม.ีค. 56   

70  ปธ. 
คณะกรรมกา
รจัดท า
หลักเกณฑ์
การจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ 
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1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม 
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ 
ผลส าเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

     3. อยู่ระหว่างจัดท าหลกัเกณฑ์การเชิญบุคลากร
ส านักฯ ไปเป็นวิทยากร 

   

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ  
  1.  ไม่มีการวิเคราะห์ตน้ทนุการให้บริการ

เพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจ
หลกั  

เหมือนข้อเสนอแนะภาพรวมข้อ 
2 

 เหมือนข้อเสนอแนะ
ภาพรวมข้อ 2 

 เหมือนขอ้เสนอแนะภาพรวมข้อ 2     หัวหน้าฝ่าย
บริหารและ
ธุรการ 
 

  2. การจัดท ารายงานและการวเิคราะห์ทาง
การเงินเป็นรายงานตามระบบบัญช ีซ่ึงไม่
สามารถน าไปใช้เพื่อการตดัสินใจของ
ผู้บริหารได้ 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการที่ระบุ
แผนงานการเงนิที่ชดัเจน 
2.จัดท ารายงานและการ
วิเคราะห์ทางการเงินที่เชือ่มโยง
กับแผนงานและสะท้อนขอ้มูล
ทางการเงนิตามภารกจิที่
ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจได ้
 

 มีรายงานและการ
วิเคราะห์ทางการเงินฯ 
ตามภารกิจทุกภารกจิ
ที่ผู้บริหารสามารถ
น าไปใช้ในการ
ตัดสินใจได ้

อยู่ระหว่างด าเนนิการ    หัวหน้าฝ่าย
บริหารและ
ธุรการ 
 

  3. ควรจัดท าขอ้มูลรายงานทางการเงนิ ให้
เชื่อมโยงตามแผนงาน เพื่อให้การ
วิเคราะห์ทางการเงินตามภารกิจชัดเจนขึ้น 
 

เหมือนข้อเสนอแนะภาพรวมข้อ 
3 

  เหมือนข้อเสนอแนะ
ภาพรวมข้อ 3 

เหมือนข้อเสนอแนะภาพรวมข้อ 3      

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ควรก าหนดตัวบ่งชีเ้พิ่มเติม ตาม

ลักษณะเฉพาะของหนว่ยงานให้ครบตาม
ภารกจิหลัก 4 ด้าน เพื่อสะทอ้นจดุเดน่
ของหนว่ยงาน 

จัดท าตวับ่งชี้เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของหนว่ยงานให้
ครบทุกภารกิจหลัก 

 มีตัวบ่งชี้ตาม
ลักษณะเฉพาะของ
หน่วยงานให้ครบทกุ
พันธกจิ 

ได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพส านกับริการคอมพิวเตอร ์เมื่อวนัที ่20 
ธ.ค.2555 เพื่อจัดท าตวับ่งชี้ตามลกัษณะเฉพาะ
ของส านักฯ เพิ่มอีก 2 ตัวบ่งชี ้รวมเป็น 3 ตัว
บ่งชี้ เพื่อให้ครบทุกภารกจิ และได้เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556  
 

100   ผู้อ านวยการ 
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1. จุดอ่อน 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม 
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบ 
ประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรงุระบบด าเนินงาน 
  ควรก าหนดกระบวนการหลกัที่ส าคัญ 

(Core process) ตามภารกิจหน่วยงานให้
ชัดเจน พรอ้มทั้งวิเคราะห์ความเชือ่มโยง 
และ ระบุกระบวนการหลักที่ต้องการ
ทบทวน ก่อนน ามาออกแบบและปรับปรุง 
ติดตามประเมนิผลการน าไปใช้ และเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ 

1. ทบทวนและก าหนด
กระบวนการหลกัที่ส าคัญ (Core 
process) ตามพันธกจิของแผน
ยุทธศาสตร ์2555-2559 
2. เสนอให้คณะกรรมการบริหาร
ฯ เห็นชอบกระบวนการหลักที่
ส าคัญที่มกีารปรับปรุงกอ่น
ด าเนนิการ 

 มีกระบวนการหลกัที่
ส าคัญครบทกุพันธกจิ 
 

ได้ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 4 / 2555  ในวันที่ 17  
กันยายน 2555 เพื่อทบทวนและจัดท า
กระบวนการหลกัที่ส าคัญตามพนัธกิจใหม่ 
ส าหรับปีการศกึษา 2555 และได้เสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบกระบวนการหลกัที่ส าคัญตามพนัธกิจ
ใหม่ เมื่อวันที่ 19 กนัยายน 2555 

100    หน.ฝ่าย 
ทุกฝ่าย 

 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย        

   มหาวิทยาลัยควรสนับสนนุงบประมาณ
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
หน่วยงานภายใน บุคลากร และนสิิตของ
มหาวิทยาลัย 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า
โครงการขอสนับสนุน
งบประมาณจาก มก. 

โครงการ
อาคารเรียน
และ
ปฏิบัติการ
ด้าน
คอมพิวเตอร ์

ได้งบประมาณ
สนับสนุนจาก มก. 
 

จัดท าโครงการเพือ่ขออนุมัติงบประมาณการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร ์บันทึก ศธ 0513.132/3502 วันที ่
25 ธันวาคม 2555 ได้รับอนุมัตเิงินรายได้
ส่วนกลาง มก. ปี 2556-2558 วงเงิน 111 ล้าน
บาท 

100  ผอ. 
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บทท่ี 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้  แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนน
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการ
ประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจทั้ง 3 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร์ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84  ผลประเมินไดคุ้ณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี  3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย (เต็ม 5) ผลการ

ประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนกา
ร 

ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.13 4.71 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00   5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 4.00 - 4.00 ดี 
องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.90 4.13 4.84  
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ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ พบว่า มีโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 รองรับ จ านวน 29  โครงการ 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า มีโครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 รองรับ จ านวน 
1  โครงการ คือ โครงการขยายช่องสัญญาณเครือข่ายหลักขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า มีโครงการพัฒนาวิชาการในปี
การศึกษา 2555 รองรับ จ านวน  6  โครงการ 

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 
2555  รองรับ จ านวน  3  กิจกรรม 
 

 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของส านัก 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุด
ทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง 

1. พันธกิจทั้ง 3 ด้าน สนับสนุนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของส านักฯ และตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการเป็น  e-University 

2. ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่บุคลากรมีส่วนร่วม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของส านักฯ 
 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้แน่ใจว่า 
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน   

2. ควรมีการทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของโครงการประจ าปีที่เหมาะสมที่จะท า 
ให้ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์สัมฤทธิ์ผล 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรระดับปฏิบัติงานเข้าใจและรับทราบถึงตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ 
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อย่างครบถ้วน  
2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ทีส่ะทอ้นผลส าเร็จของกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

 
  ข้อเสนอแนะ  

1. ควรเพ่ิมช่องทางถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปีก่อนการด าเนินงาน และควรแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้ถึงตัวบุคคล และก าหนดตัววัดความส าเร็จ
ระดับบุคคลที่เหมาะสม 

2. ทบทวนและก าหนดตัวบ่งชี้กลยุทธ์ที่สามารถวัดความส าเร็จได้ชัดเจน 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนามาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

2. มีภาพลักษณ์ความเป็นองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นน า 
3. เป็นองค์กรที่สะสมความรู้และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง 
4. เป็นองค์กรที่หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือและให้ความเชื่อถือ 
5. มีระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงและได้พัฒนาขึ้น 

ใช้เอง ท าให้ประหยัดงบประมาณไปได้มาก 
 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการจัดการความรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สะสมมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ 
องค์ความรู้สูญหายไป 

2. ควรขอสนับสนุนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ เพ่ือมาช่วยในการบริหารจัดการ 
และบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส าหรับส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรเสริมระบบส ารองข้อมูลที่ติตดตั้งภายนอกหน่วยงาน เพ่ือป้องการสูญเสียข้อมูลส าคัญยามเกิด 
ภัยพิบัต ิเนื่องจากเป็นระบบที่มีราคาสูงและขาดงบประมาณสนับสนุน 

  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาระบบส ารองข้อมูลส าหรับส ารองข้อมูลที่ส าคัญในการ 
บริหารและด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตั้งไว้ภายนอกหน่วยงาน  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. มีความพร้อมด้านกายภาพ คือ ได้รับอนุมัติก่อสร้างอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์หลังใหม่ ที่ 
สามารถขยายการให้บริการเพ่ิมข้ึน 

2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
3. ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้และความช านาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ยอมรับของ 

หน่วยงานภายนอก 
4. ส านักฯ มีบริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์พร้อม และมีผู้ใช้บริการจาก 

ภายนอกให้ความสนใจในการใช้บริการอย่างมาก ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
5. ส านักฯ มีทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้อย่างเพียงพอและทันสมัย และจัดสภาพแวดล้อมให้ม ี

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน  
   

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขยายบริการใหม่อย่าง 

เหมาะสมและเพียงพอ  
2. ควรจัดท าแผนแม่บทการใช้อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์หลังใหม่ รองรับการขยายตัวในการ 

ใช้งานและการให้บริการ 
3. ควรจัดท าแผนให้บริการเชิงรุก ที่จะเป็นแหล่งหารายได้ของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นส่วนในการพ่ืงพา 

ตนเอง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหารระดับหัวหน้างานที่มีความรู้ทางวิชาการแต่ขาดประสบการณ์ในการบริหารงานและ 
บริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กัน 

2. ควรมีกิจกรรมที่ให้บุคลากรทุกระดับพบปะสนทนาและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันให้มากข้ึน 
3. ภารกิจขยายตัวเร็ว  บุคลากรควรได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานให้ทันกับภารกิจที่ 

ขยายตัว 
4. ควรปรับปรุงระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรให้สอดกับปริมาณทรัพยากรที่เพ่ิมมากข้ึน  

  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดหาหลักสูตรภาวะความเป็นผู้น าให้กับบุคลากรระดับหัวหน้างาน เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ส าหรับการที่ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งบริหาร และควรสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติงานด้านบริหาร 
นอกเหนือจากงานทางด้านเทคนิค 
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2. จัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งจะสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวและข่าวสารของส านักฯ 

3. ควรใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มาเสริมในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้น 
ทันต่อภารกิจที่เพ่ิมข้ึน และควรทบทวนนโยบายในการด าเนินงานตามภารกิจ เช่น บางภารกิจที่เดิมด าเนินการ
เองอาจจะจ้างหน่วยงานที่มีความช านาญมาด าเนินการแทน เป็นต้น 

4. ทบทวนการบริหารงานด้านบุคคลให้เหมาะสม เช่น โครงสร้างการบริหารงาน ภาระงาน  
อัตราก าลัง การมอบหมายงาน เพ่ือให้รองรับกับกิจกรรมและบริการที่จะขยายตัวมากขึ้น พร้อมกับหาเครื่องมือ
มาช่วยรองรับภารกิจที่ขยายตัวมากขึ้น  

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  
  จุดแข็ง 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทางด้านการเงิน 
   
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินให้เหมาะสม เช่น การก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ 
กลยุทธ์ทางการเงินที่ท้าทายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการหารายได้ท่ีก าหนดไว้  เป็นต้น 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงระเบียบในการจัดเก็บค่าบริการที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมกับบริการที่จะ 
เกิดข้ึนในอนาคต 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ทบทวนและปรุงระเบียบการจัดเก็บค่าบริการให้ครอบคลุมกับบริการที่จะเกิดขึ้นในอาคารหลังใหม่ 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

1. ส านักฯ สนับสนุนการใช้หลักการประกันคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรท าการชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจว่าการปฏิบัติงานประจ าที่ทุกคนได้ด าเนินการอยู่นั้น ได้ใช้ 

หลักการของการประกันคุณภาพอยู่แล้ว เช่น วงจร PDCA แต่ยังขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการ
ตรวจสอบเท่านั้นและควรแนะน าวิธีการจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ  
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 จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรระดับหัวหน้างานควรท าความเข้าใจและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพมากขึ้น 
 

  ข้อเสนอแนะ 
1. หัวหน้างานและบุคลากรที่เป็นกรรมการประกันคุณภาพของฝ่าย ควรไดร้ับการอบรมความรู้ด้าน 

การประกันคุณภาพ เช่น หลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้มีความ
เข้าใจในระบบประกันคุณภาพมากข้ึน 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
  จุดแข็ง 

1. มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการหลักท่ีส าคัญของส านักฯ ให้สอดคล้องกับการให้บริการ 
ด้านเทคโนโลยีที่แปลงแปลงอยู่เสมอ เพื่อเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการใช้บริการ 
  
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ควรน าเครื่องมือที่ทันสมัยที่มีอยู่มาสนับสนุนกระบวนการย่อยต่างๆ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรจัดท ากระบวนการย่อยให้ครอบคลุมกระบวนการหลักที่ส าคัญ เช่น กระบวนการที่ 2.1 การ
ให้บริการระบบสนับสนุนการใช้งานเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อก าหนดกระบวนการย่อยต่างๆ ให้ครบถ้วน 
 
 
 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มี
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ 

ไม่มีเพิ่มเติม  1.ตัวบ่งชี้ของโครงการประจ าปีควร
ก าหนดให้ตรงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ของส านักฯเพื่อให้สามารถประเมินผลส าเร็จ
ของกลยุทธ์ได้ 
2.โครงการประจ าปีของฝ่ายควรมีจ านวน
โครงการครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ท่ีได้มีการเสนอทบทวนและ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ฯแล้ว 

 1. ฝ่าย (โดยงานแผนฯ) ควรจัดท าแผนท่ีกล
ยุทธ์ (Strategy Map) ท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ส านักฯ พ.ศ.2555-2559 และ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความ
เห็นชอบ 
 

ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม 

ไม่มีเพิ่มเติม 1.ตัวบ่งชี้ของโครงการประจ าปีควรก าหนดให้
ตรงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักฯ
เพื่อให้สามารถประเมินผลส าเร็จของกลยุทธ์
ได้ 
2.โครงการประจ าปีของฝ่ายควรมีจ านวน
โครงการครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ท่ีได้มีการเสนอทบทวนและ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ฯแล้ว 
3.การขอเปิด/ปิดหลักสูตรในโครงการอบรม
คอมพิวเตอร์ประจ าปีควรน าเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯก่อน 

ไม่มีเพิ่มเติม 

ฝ่ายสารสนเทศ ไม่มีเพิ่มเติม 1.ตัวบ่งชี้ของโครงการประจ าปีควรก าหนดให้
ตรงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักฯ
เพื่อให้สามารถประเมินผลส าเร็จของกลยุทธ์
ได้ 
2.โครงการประจ าปีของฝ่ายควรมีจ านวน
โครงการครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ท่ีได้มีการเสนอทบทวนและ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ฯแล้ว 

ไม่มีเพิ่มเติม 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

ไม่มีเพิ่มเติม 1.ตัวบ่งชี้ของโครงการประจ าปีควรก าหนดให้
ตรงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักฯ
เพื่อให้สามารถประเมินผลส าเร็จของกลยุทธ์
ได้ 
2.โครงการประจ าปีของฝ่ายควรมีจ านวน
โครงการครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติ

1.ควรมีการบันทึกรายละเอียดของโครงการ
ประจ าปีให้ครบถ้วนก่อนการเริ่มด าเนินงาน
โครงการน้ันๆ  และบันทึกผลการด าเนินเป็น
รายไตรมาสให้ครบถ้วน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ราชการ 4 ปี ท่ีได้มีการเสนอทบทวนและ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ฯแล้ว 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ 

 1.ฝ่ายมีการจัด
กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
การการเขียน
หนังสือราชการ
ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเขียน
หนังสือราชการ 

1.ฝ่ายควรน างานอื่นๆ ของฝ่าย(ท่ี
นอกเหนือจากงานบุคคล) มารายงานผลการ
ด าเนินงานเพิ่มเติมตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ไม่มีเพิ่มเติม 

ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม 

ไม่มีเพิ่มเติม 1.ควรมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการให้ครบทุกบริการ เช่น บริการ
มัลติมีเดีย ควรมีการประเมินการให้บริการ
ถ่ายทอดสด การให้บริการเว็บ และบริการ
การเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น 
2.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์วิชาบูรณา
การท่ี kits2 ควรประสานงานกับผู้จัดท า
หลักสูตร ก าหนดช่วงเวลาในการใช้ห้องให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้มีช่วงเวลาท่ี
เครื่องว่างส าหรับน าไปให้บริการนิสิตท่ัวไปได้ 
3.การรายงานสถิติการให้บริการห้องอบรม 
ควรรายงานให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
จัดการห้องโดยแสดงข้อมูลร้อยละของการใช้
ห้องแต่ละห้องเป็นรายเดือน 

ไม่มีเพิ่มเติม 

ฝ่ายสารสนเทศ ไม่มีเพิ่มเติม  1.ฝ่ายควรรวบรวมและรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีตามภารกิจหลักของฝ่าย
ไว้ใน ssr ฝ่ายให้ครบถ้วน (ในบทท่ี 2 ส่วนท่ี 
2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ) 
2. ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ เกณฑ์การประเมินข้อท่ี 4 ฝ่าย
ควรรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน
โดยเปรียบเทียบกับแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้  

 1.โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
แต่ละระบบ(ท่ีบันทึกใน Project Manager) 
ควรมีแนวทางการด าเนินการโครงการเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินท้ัง 5 ข้อ ตามตัวบ่งชี้ท่ี 
2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และจัดเก็บเอกสารแหล่งตรวจสอบตามเกณฑ์
การประเมินท้ัง 5 ข้อ 
2.ฝ่ายควรมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการในภาพรวมของฝ่าย (รวมทุกระบบ
สารสนเทศ) 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
3.ฝ่ายควรมีกลไกบังคับและติดตามให้ผู้พัฒนา
ระบบสารสนเทศด าเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีปรากฏ
ในคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารสนเทศ v.1.0 
อย่างเป็นรูปธรรม (ท่ีได้ปรับปรุงตามข้อ 
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

 1 . ฝ่ า ย มี ก า ร
ประชุ ม  ติ ด ต าม
งานอย่างสม่ าเสมอ 
เดือนละ 2 ครั้ง  
2.ฝ่ายมีการน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย
มาช่วยในการด าเนิน
ภารกิจหลัก 

 1. ฝ่ายควรน าเสนอรายงานการประชุมฝ่าย
บนเว็บฝ่ายให้ครบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการควรก าหนดหัวข้อค าถามให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการในรูปแบบท่ี
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้สะดวก เช่น 
เรื่องความปลอดภัย ความเพียงพอ ความ
ทันสมัย เป็นต้น 
2. ฝ่ายควรประเมินผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบแผน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ 

ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม 1.ฝ่ายบริหารฯควรก าหนดตัวชี้วัดท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน เพื่อวัดความ
สม่ าเสมอของการด าเนินงาน เช่น 
- งานสารบรรณควรก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ในรูปของปริมาณเอกสารที่สูญหาย หรือ 
ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับ-ส่งเอกสาร  จ านวน
เอกสารท่ีตีกลับไป-มาหลายรอบระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง  
- งานพัสดุควรวัดระยะเวลาวงรอบในการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ แต่ละรอบว่าใช้
เวลาเท่าไร 
- งานประชาสัมพันธ์ควรก าหนดระยะเวลา
รับทราบข่าวสารจนถึงระยะเวลาประกาศ
ประชาสัมพันธ์ว่าจะเป็นเวลาเท่าไร เป็นต้น 

2.ฝ่ายบริหารฯ ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดให้
ผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีการ
วางแผนการบริหารจัดการอาคารส านักฯ ใหม่ 
ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ท้ังด้านการเงิน พัสดุ 
อาคารสถานท่ี บุคลากร  โครงสร้างการ
บริหารงาน และการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรท่ีรับผิดชอบทราบ เป็นต้น 

ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม 

ไม่มีเพิ่มเติม  1. ฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์การให้บริการ เช่น การบริการ
คอมพิวเตอร์ท่ี kits แต่ยังไม่มีหลักฐานในการ

ไม่มีเพิ่มเติม 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
บันทึกองค์ความรู้และแนวปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรม ฝ่ายควรมีการบันทึกองค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่
ชัดเจน 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ไม่มีเพิ่มเติม  1.ฝ่ายควรด าเนินการตามแผนจัดเก็บและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานให้เป็นรูปธรรม 
 

ไม่มีเพิ่มเติม 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

ไม่มีเพิ่มเติม  1. ฝ่ายควรทบทวนขั้นตอนกระบวนการงาน
เอกสารและธุรการให้ชัดเจน เพื่อให้สะดวก
ในการติดตามหนังสือ/เอกสาร/บันทึกต่างๆ 
ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
2. ฝ่ายควรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานของฝ่ายให้เหมาะสมก่อนย้าย
ไปปฏิบัติงานท่ีอาคารหลังใหม่ 
 
 

ไม่มีเพิ่มเติม 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ 

1.มีความพยายาม
ในการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 
ซ่ึงเห็นได้จากแผน
กลยุทธท์างการเงิน
ท่ีฝ่ายได้น าเสนอให้
ผู้บริหารทราบ 

1.ควรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้
สมบูรณ์ตามหลักการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ตามท่ีคณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 
2554 ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
2.การประมาณการงบประมาณในปีถัดไป 
(เช่น งบประมาณปี 2556-2559 ในแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน)   ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการ
วางแผนการเงินในปีถัดๆ ไป มีการอ้างอิง 
หรือสัมพันธ์กับสภาพการเงินในปีงบประมาณ
ก่อนๆ อย่างไร 

1.ควรจัดท าตารางภาพรวมการวิเคราะห์
งบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์ และท า
ภาพแผนภูมิ (chart) เปรียบเทียบให้ดูใน
ภาพรวมได้ง่ายก่อนน าเข้าสู่ตารางแสดง
รายละเอียดท้ังหมด 
2.ควรจัดท าแผนภาพความเชื่อมโยงของเป้า 
ประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ในรูปแผนท่ีกลยุทธ์ 
(Strategy Map) 
3.ควรจัดท าข้อมูลการเงินเชิงอนาคต โดยมี
พื้นฐานจากข้อมูลการเงินปัจจุบันและอดีต 
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน 
ตัวอย่างเช่น จัดท ารายการค่าใช้จ่ายท่ีส านักฯ 
จะต้องจ่ายทุกปีเพื่อจัดท าเป็นรายการ
งบประมาณพึงต้องขอ ส าหรับปีงบประมาณ
หน้าโดยอัตโนมัติ  เป็นต้น 
 

ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม 

ไม่มีเพิ่มเติม 1.ฝ่ายควรมีรายละเอียดการค านวณจุดคุ้มทุน
ใ นก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ปิ ด ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม
คอมพิว เตอร์ แต่ละหลั กสูตร ให้ชั ด เจน
ประกอบการขออนุมัติ โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์ประจ าปีตามแบบฟอร์มท่ีส านัก
ฯ ก าหนด 

1.โครงการพัฒนาวิชาการ 1 โครงการที่
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆหลายเรื่องที่
ต่างกัน เช่น MIS SERVICE การจะเพิ่มหรือ
ถอนกิจกรรมควรเสนอขออนุมัติจาก
ผู้อ านวยการก่อนด าเนินการ 
 

ฝ่ายระบบ ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สารสนเทศ 
ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ 

ไม่มีเพิ่มเติม  1.ฝ่ายควรจัดเอกสารแหล่งตรวจสอบให้
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานในแต่ละตัว
บ่งชี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและอยู่ใน
รูปแบบท่ีค้นหาได้สะดวก 

2.ฝ่ายควรปรับปรุงเอกสารแหล่งตรวจสอบ
และจัดหมวดหมู่เอกสาร พร้อมรูปแบบการ
น าเสนอที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย เช่น การ
น าเสนอในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น  และท าให้ประหยัดและเข้าถึง
เอกสารได้พร้อมๆ กันหลายๆ คน 

ไม่มีเพิ่มเติม 

ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม 

 1.ฝ่ายมี
เอกสารอ้างอิงที่
เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ท าให้สะดวกต่อ
การค้นหา 

 1.กรณีท่ีใช้หลักฐานอ้างอิงเป็นเล็กทรอนิกส์
ควรระบุต าแหน่งให้ถึงตัวอกสารอ้างอิงน้ัน
โดยตรงและควรครบถ้วนทุกรายการ 

ไม่มีเพิ่มเติม 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม  1.ฝ่ายควรส่งบุคลากรของฝ่ายไปอบรม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ อย่างน้อย ปีละ 
1 คน 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม  1.ฝ่ายควรจัดเอกสารแหล่งตรวจสอบของทุก
ตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วนและสามารถเข้าไปสืบค้นได้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ 

 1.มีขั้นตอน
กระบวนการหลักท่ี
ส าคัญท่ีครบคลุม
ทุกภารกิจของฝ่าย 

1.ในขั้นตอนกระบวนการหลักที่ส าคัญของแต่
ละกระบวนการ ควรระบุ “ข้อก าหนดท่ี
ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก” ท่ี
ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซ่ึง
จะต้องมีการทบทวนทุกปีตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับความ ส าเร็จ
ของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการ เกณฑ์ข้อ 2 มีการจัดท าหรือ
ทบทวนข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก (Core Process)  ท่ีส าคัญ
จากความคาดหวัง และความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ไม่มีเพิ่มเติม 

ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม 

ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม 

ฝ่ายระบบ ไม่มีเพิ่มเติม 1.ฝ่ายควรปรับปรุงขั้นตอน ไม่มีเพิ่มเติม 



147 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศตาม

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารสนเทศ  v.1.0 ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินท้ัง 5 ข้อ 
ตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
2.ฝ่ายควรจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละ
ระบบสารสนเทศ (ส าหรับผู้พัฒนาระบบ) ให้
สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานฝ่าย
สารสนเทศ v.1.0 ให้ครบทุกระบบ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

ไม่มีเพิ่มเติม ไม่มีเพิ่มเติม  1.ควรน าเสนอกระบวนการหลักท่ีส าคัญของ
ฝ่ายพร้อมแสดงขั้นตอนของแต่ละ
กระบวนการ และควรด าเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการท่ีก าหนด 
2.ฝ่ายควรมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงใน
กรณีท่ีเกิดปัญหาไม่สามารถให้บริการ
เครือข่ายได้ เช่น ไฟไหม้ สายไฟเบอร์ขาด 
เราท์เตอร์หลักเสีย เป็นต้น ซ่ึงจะระบุ
ผู้รับผิดชอบว่าใครจะต้องท าขั้นตอนไหน
ในขณะเกิดภัยพิบัติ และควรมีการซักซ้อมการ
ปฏิบัติจริงตามกระบวนการดังกล่าว 
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย 
โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก      

 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68   ผลประเมินได้คุณภาพระดับfu,kd
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี  2.1       สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  6 ด้าน 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 4.50 4.13 4.15 4.71 4.38 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 4.00 
  

5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.90 4.63 4.13 4.13 4.84 4.68    
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   

   

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผล
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผล
ประเมินไดคุ้ณภาพระดับดีมาก    ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย   5.00  ผลประเมิน
ไดคุ้ณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 
 

ตารางที ่2.2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ       5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8  8 8  8 5.00  5.00    

 
. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  8  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 
(พ.ศ.2551-2554) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
   3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
   4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
   6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
   7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
   8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

ผลการด าเนินงาน  

 ในปีงบประมาณ 2555 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานจ านวน  8 ข้อ ดังนี้ 

 
1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

    1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน หากหน่วยงานได้ก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน
อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น หน่วยงานควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันของหน่วยงานหรือไม่ หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในหน่วยงาน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

     ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และปณิธาน ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555- 2559 (1.1-1-1)   ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นที่ 1 คือ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส านักฯ ได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนฯ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในโครงการสัมมนาบุคลากร เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2553  (1.1-1-2, 1.1-1-3) และเสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2554 (1.1-1-4)  
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    ในปีการศึกษา 2555 ส านักฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559  ในคราวที่ขอก าหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 ซึ่ง
พบว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักฯ ยังคงเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และในการทบทวนครั้งนี้ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ให้ครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจและตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์และค่าเป้าหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ 14/2555ม 15/2555  
และ 16/2555 (1.1-1-5) ต่อมาเมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2555  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559  (1.1-1-6)  ในการอบรมครั้งนี้
ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ฯ  ซึ่งพบว่าวิสัยทัศน์ยังคงเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันของส านักฯ 

   
    ส านักบริการคอมพิวเตอร์จึงไดป้ระชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบทั่วกันถึงวิสัยทัศน์ ปณิธานและพันธกิจ

ของส านักฯ  ที่เว็บภายในของส านักฯ ที่ http://private.ocs.ku.ac.th/  และที่ป้ายประกาศต่างๆ ของส านักฯ     
(1-1-1-7)  ดังนี้ 

 
    วิสัยทัศน์ :  ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็น องค์กรที่มีความเข้มแข็งด้าน ICT เพ่ือสนับสนุนการเป็น e-

University และ Research University 
 
    ปณิธาน :  มุ่งม่ันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ชั้นน า 

 

      1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงานตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควร
เป็นการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

     ในปี 2555 ส านักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2555- 2559 เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2555  (1.1-1-6) โดยเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายเพ่ือให้ความรู้
เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารของส านักฯ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป พร้อมกับได้ระดมความคิด
ในการทบทวนวิสัยทัศน์ พร้อมกับทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-
2559 ซึ่งผลจากการทบทวนพบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปณิธานของส านักฯ ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555- 2559 ยังคงเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของส านักฯ จึงไม่มีการปรับปรุง
แก้ไข 

     

 1.3  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของหน่วยงานและ
ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

http://private.ocs.ku.ac.th/
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รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและ
นโยบายของหน่วยงาน และกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควร
พิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 
       ในปีการศึกษา 2555 ส านักฯ ได้มีการทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์    เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และปณิธานของส านักฯ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับ
ก าหนดโครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 รองรับ (1.1-1-10)   และได้เสนอผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารฯ (1.1-1-5) 
 
 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อน าหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จที่
พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ 
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) 
และภัยคุกคาม (threat) เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อัน
ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงานก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้ง
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามความมุ่งหวังของหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
 
      ในปี 2553  ส านักฯ ไดจ้ัดอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2555-2559  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการระดมความคิดและช่วยกันวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม  ก าหนดกลยุทธ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร 
และสนับสนุนพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของส านักฯ และมหาวิทยาลัย (1.1-1-2, 1.1-1-3)  ซึ่งได้ส่งร่างแผนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 (1.1-1-4) และเสนอ
แผนปฏิบัติการส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 ให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจาณาในการประชุม
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 (1.1-1-11)    

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสูทุ่กหน่วยงานภายใน 

2.1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย

ของ 

กลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
         ส านักฯ ได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับหัวหน้าฝ่าย ถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของส านักฯ และให้หัวหน้าฝ่าย

มีส่วนร่วมในการทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการและค่าเป้าหมาย ส าหรับปีการศึกษา 2555 พร้อมก าหนดฝ่าย
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ที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ (1.1-2-1)  ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งประกอบด้วย
หัวหน้าฝ่ายเป็นกรรมการ (1.1-2-2)   

    
    2.2  มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมี

การมอบหมายอยา่งเป็นทางการ  
          ส านักฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและก าหนดฝ่ายที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ ปีการศึกษา 

2555 ไว้ในเอกสารทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและค่าเป้าหมาย ส าหรับปีการศึกษา 2555 (1.1-
2-1)  ซ่ึงระบุฝ่ายที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว  (1.1-2-2) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการประจ าปี 2555 บันทึกรายละเอียดโครงการ พร้อมรายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาสไว้ในระบบบริหารโครงการ (1.1-2-3) 

 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่

แผนปฏิบัติ 

การตามกระบวนการของ Balance scorecard 
      ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ พ.ศ.2555-2559 ตามโครงการสัมมนาบุคลากร เมื่อ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2553  (1.1-1-2) นั้น ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนที่กลยุทธ์ (1.1-3-1)  เพ่ือช่วยในการ
แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
        นอกจากนี้ส านักฯ ยังมีกระบวนการจัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปี (1.1-3-2) และมีแผนงาน 

การจัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 (1.1-3-3) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผน 

ปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน  

       ส านักฯ ได้มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ฯ กับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี (1.1-3-4)  ซึ่งประกอบด้วยโครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ
ของส านักฯ และเสนอให้คณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ (1.1-3-5) พิจารณาให้ความเห็นชอบ    

 

4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด 
 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเปา้หมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีที่จะใช้วัด
ความส าเร็จ 
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ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ส านักฯ มีการจัดท าตัวบ่งชี้ พร้อมเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  (1.1-4-1) เพ่ือใช้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และได้ก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการประจ าปี  (1.1-4-2) เพ่ือใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี   
 
 4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัว
บ่งชี้มีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปา้หมายท่ีได้ก าหนดร่วมกัน    
             ในปี 2553  ส านักฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2555-2559  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ของกลยุทธ์
และตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการประจ าปี (1.1-1-1, 1.1-4-3) และเป็นหัวหน้าโครงการประจ าปีซึ่งจะมีบันทึก
ผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ในระบบสารสนเทศบริหารโครงการ (1.1-4-2) 
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
     ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2555  ครบทุก
พันธกิจ ซึ่งบุคลากรส านักฯ สามารถดูผลการด าเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ  และดูผลการประเมินโครงการได้ที่เว็บระบบบริหารโครงการ (1.1-5-1)   
 
 6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
     ส านักฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณา   
จ านวน  3 ครั้ง (1.1-6-1)   คือ  

     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2555  
     ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555, วันที่ 1 สิงหาคม  2555 และวันที่ 15 สิงหาคม 2555   
     ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555     
     ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และให้น าเสนอให้พิจารณาใหม่ตาม

ข้อเสนอแนะนั้นๆ และส านักฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลส าเร็จของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 น าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 (1.1-6-2) 
 
 7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
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      ส านักฯ ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปี 2555 และได้รายงานผลการ
ประเมินฯ ให้ให้คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการประจ ามี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงและให้น าเสนอขอความเห็นชอบอีกครั้งหลังจาการปรับปรุง  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2556 (1.1-7-1, 1.1-7-2)   
                 
 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับมา และมีการจัดท าแผน 
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
          ส านักฯ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าฯ  จากผลประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  ประจ าปี 2554 ( 1.1-8-1) แจ้งให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ น า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่าย  ซึ่งฝ่ายต่างๆ ได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะ “โครงการใดที่ยังไม่บรรลุผลตามกลยุทธ์ในปี 2554 ควรยกไปด าเนินการในปี 
 2555  โดยแทรกโครงการไปในกลยุทธ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน”  
    เนื่องจากปี 2554 เกิดอุทกภัยน้ าท่วมไม่สามารถด าเนินโครงการสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในกลยุทธ์ “เพ่ือให้นิสิต บุคลากร มก. และบุคคลภายนอกมีทักษะและความรู้ด้านไอซีที” ได้ตาม
ก าหนด ส านักฯ จึงไดน้ ามาก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2555 และได้ด าเนินการจัดสัมมนาไอซีทีเพ่ือ
การศึกษาไทย 2012 (1.1-8-2)  เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555   

 ข้อเสนอแนะ “การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ควรตั้งค่าความส าเร็จของโครงการ 

น้อยกว่าเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ. กับ มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5”   
                      ส านักฯ ได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมายของการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ  ปี
การศึกษา 2555 ของทุกฝ่ายไว้เป็น 4.00 และใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย ปีการศึกษา 2555 
(1.1-8-3)   
 
 8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
                     จากข้อเสนอแนะ “ไม่ควรตั้งค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ไว้ต่ าเกินไป” ส านักฯ ได้มอบให้งานแผนฯ 
ฝ่ายบริหารฯ ทบทวนค่าเป้าหมายของกลยุทธ์และทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี เพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ
ส านักฯ ต่อไป ซึ่งส านักฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (1.1-8-4) เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2555 และได้ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559  เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าพิจารณาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 (1.1-8-5) ซึ่งคณะกรรมการประจ าส านักฯ มี
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ส านักฯ จึงได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะและได้น าเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอีกครั้งวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 (1.1-8-4)   

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00  5.00  8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00  5.00  8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2555-2559 
1.1-1-2 โครงการสัมมนาบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ กิจกรรม รวมใจ ระดมสมองชาว สบค. 

25  สิงหาคม 2553 และ 6-7 พฤศจิกายน 2553 พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1.1-1-3 รายงานการประชุมทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 4 ปี ส านักบริการคอมพิวเตอร์   

วันที่ 1 มิถุนายน 2555 
1.1-1-4 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2554 

เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 
1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
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คร้ังที่   14/2555 , 15/2555 และ 16/2555 
เร่ือง การก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ส าหรับปีการศึกษา 2555 

1.1-1-6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 
2555-2559  วันที่ 10-11 กันยายน 2555 

1.1-1-7 เว็บภายในของส านักฯ ที่ http://private.ocs.ku.ac.th/   
และที่ปา้ยประกาศต่างๆ ของส านักฯ      

1.1-1-10 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
คร้ังที่ 16/2555  เร่ือง การก าหนดตัวบง่ชี้และค่าเปา้หมายของตัวบ่งชี้ของกลยทุธ ์ส าหรับป ี
                      การศึกษา 2555 

1.1-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 2/2555  เร่ือง (ร่าง) แผนปฏิบัติการส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 

1.1-2-1    เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
คร้ังที่ 16/2555  เร่ือง การก าหนดตัวบง่ชี้และค่าเปา้หมายของตัวบ่งชี้ของกลยทุธ ์ส าหรับป ี
                     การศึกษา 2555 
เอกสารเหมือน 1.1-1-10 

1.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่   14/2555 , 15/2555 และ 16/2555 
เร่ือง การก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ส าหรับปีการศึกษา 2555 

1.1-2-3 แผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/   เมนู  Project  TAB  ALL  ปี 2555    

1.1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์  
1.1-3-2 กระบวนงานการจัดท าแผนงาน / โครงการประจ าป ี
1.1-3-3 แผนด าเนนิงานจัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-3-4 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 

16/2555  เร่ือง การก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเปา้หมายของตัวบง่ชี้ของกลยุทธ ์ 
                              ส าหรับปีการศึกษา 2555 
เอกสารเหมือน 1.1-1-10 

1.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่ 14,15,16/2555  เร่ือง เรื่อง การก าหนดตัวบ่งชี้และคา่เป้าหมายของตัวบ่งชี้ของกลยุทธ ์ 
                              ส าหรับปีการศึกษา 2555 

1.1-4-1 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
คร้ังที่ 16/2555  เร่ือง เรื่อง การก าหนดตัวบ่งชี้และคา่เป้าหมายของตัวบ่งชี้ของกลยุทธ ์ 

http://private.ocs.ku.ac.th/
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
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                              ส าหรับปีการศึกษา 2555 
เอกสารเหมือน 1.1-1-10 

1.1-4-2 แผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/   เมนู  Project  TAB  ALL  ปี 2555    

1.1-4-3 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 2/2555  เร่ือง (ร่าง) แผนปฏิบัติการส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 

1.1-5-1 
  

แผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/   เมนู  Project  TAB  ALL  ปี 2555    

1.1-6-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่ 11/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 2 
คร้ังที่ 14/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 3  
คร้ังที่ 15/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 3 
คร้ังที่ 16/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 3 
คร้ังที่ 20/2555  เร่ือง ติดตามผลโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 
เอกสารเหมือน 1.1-1-5 

1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 
คร้ังที่ 2/2556  เร่ือง ผลการประเมินโครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2555   

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 1/2556  และคร้ังที่ 2/2556 
เร่ือง การประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2555  

1.1-7-2 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 2/2556 เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 
2555  

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 1/2555 เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์  
                   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2554  

1.1-8-2 สรุปผลการด าเนนิงานโครงการจัดสัมมนาวิชาการ ICTed2012 
1.1-8-3 รายงานการตรวจประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  ของ 4 ฝ่าย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
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1.1-8-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่ 12/2555  เร่ือง (ร่าง) แผนปฏบิัติการส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 
คร้ังที่ 14/2555  เร่ือง (ร่าง) แผนปฏบิัติการส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 
เอกสารเหมือน 1.1-1-5 

1.1-8-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 2/2555  เร่ือง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย   4.38 ผลประเมินไดคุ้ณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางที ่2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

2555 2556 
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.71 4.38   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00  
  

4.00  
  

11687.58   4.13 
  

 11716.95 4.15 4.13 4.15   
2,827  2826  

2.2 ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5  5  4  5.00 4.00 ข้อมูลดิบท่ีพบ
ไม่ตรงกับข้อมูล
ท่ีพบในรายการ
ประเมินตนเอง  

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5  5   5 5.00 5.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 5
เพราะไม่พบ
แผนการน า
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ประเมินผลการ

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/process/sub_agenda.php?countDoom=3
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

2555 2556 
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

ก าเนินงานในปี 
2555 น าไป
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปี
ถัดไป (2556)  

 

 
. 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย   4.00 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา  2555   ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด (2.1-0) จ านวน 
5  ประเภทกิจกรรม มีผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน  2,827  คน มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ  4.13  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2556)  (2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.1-4, 2.1-5)  ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม (1)  
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม   

(  ) 

(2)  
        

 (3) 
ค่าความพึงพอใจ 

         =           

   ------------ 

     

1. การจัดสัมมนาวชิาการคอมพวิเตอร์   241 989.90  4.11  
2. การอบรมคอมพิวเตอร์ 526  2137.64 4.06 
3. การให้บริการระบบสารสนเทศ 932    3767.00 4.04  
4. การบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 500   2200.00  4.40  
5. การให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร KITS  628   2593.04  4.13  

รวม  2,827   11,687.58 4.13  
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เกณฑ์การประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

วิธีการค านวณ 

 
 

  ความพึงพอใจ     =   11,687.58 
                      2,827 
     =   4.13 
แปลงค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 5  ได้    =   4.13    คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 8442.53  4.13  7594.71 4.28 11,687.58 4.13 4.13 4.28 4.13 4.00 บรรลุ   4.00 
2042 1775  2,827 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 8442.53  4.13  7594.71 4.28 11,716.95  4.15 4.13 4.28 4.15 4.00 บรรลุ   4.00 
2042 1775  2,826 

 

รายการหลักฐาน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-0  แบบเก็บข้อมูล 2.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ  
2.1-1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าสัมมนาวิชาการ ปีการศกึษา 2555 
2.1-2   สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ปีการศึกษา 2555 
2.1-3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 
2.1-4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีการศึกษา2555 
2.1-5 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (KITS) ปีการศึกษา 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

  2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 

  4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 

  5.  มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการด าเนินงานครบทั้ง   5   ข้อ  ดังนี้ 

 
1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ    

1.1 การอบรมคอมพิวเตอร์ 
      ส านักฯ ได้ส ารวจความต้องการหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยและ

บุคคลทั่วไปผ่านเว็บ (2.2-1-3) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 30 ตุลาคม 2554 (2.2-1-1) และ ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะจากการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2554 ที่จัดระหว่าง เดือน มิถุนายน 2554 ถึง กันยายน 2554 
(2.2-1-2) โดยข้อมูลจากการส ารวจพบว่า หลักสูตรที่มีความต้องการให้เปิดอบรม มีดังนี ้ 
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ประเภทโปรแกรม หลักสูตร 

โปรแกรม Microsoft Office  - MS Word 
- MS Excel  
- MS Access  
- Microsoft PowerPoint  
- Microsoft Publisher 

โปรแกรม Graphics และ Multimedia  - Flash  
- การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ  
- Window Movie Maker  
- Photoshop for web  
- Advance Photoshop  
- Illustrator  
- Indesign, Premier  
- การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล  

โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ  - โปรแกรม R สาหรับงานวิจัย  
- SPSS  

โปรแกรมการจัดทา Web Application  - Drupal, PHP สาหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมหรือ
เว็บไซต์  
- สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver  
- Joomla  
- Web Design  
- WordPress  
- Moodle 

โปรแกรมการจัดทา Application ต่างๆ  - C, C++, VB, Java  
- Android and iPhone App development 
with Java  

 
 1.2 การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

                     1.2.1 ปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล 

               ตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2555-2558  ซึ่งก าหนด 
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พันธกิจข้อ 4 ไว้ดังนี้ “สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีไอซีทีเป็นเครื่องมือ” และ
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ข้อไว้ดังนี้ “เสริมสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีที่มีมาตรฐานและน าสมัย
เพ่ือความเป็นผู้น าการใช้ไอซีทีในสถาบันการศึกษา” (2.2-1-4) ส านักฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่สนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านไอซีที  จึงต้องพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ด้านไอซีทีเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
รองรับพันธกิจและยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการที่ต้องการให้ข้อมูลของตนที่จัดเก็บไว้ที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ส านักฯ มีความปลอดภัย 
 

          ส านักฯ ได้วิเคราะห์และเฝ้าระวังระบบต่างๆที่มีการให้บริการอยู่อย่างสม ่าเสมอ ในปี 
การศึกษา 2554 พบว่าระบบส่ารองข้อมูลมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที มีความจุไม่เพียงพอ ท่าให้ไม่สามารถ backup
ระบบต่างๆ ได้ครบทุกระบบที ส่านักฯ ให้บริการ ท่าให้เกิดความเสี่ยง และไม่ได้มีการ backup ไว้นอกส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  ซึ่งหากข้อมูลที่ backup ไว้ที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (Primary Site) ได้รับความเสียหาย ข้อมูล
จะสูญหาย นอกจากนีอุ้ปกรณ์ Storage ที่ใช้สาหรับ backup ทีใ่ช้งาอยู่ปัจจุบันมีอายุเกิน  7 ปี  และมีความจุน้อย
เพียง 3 TB   ส านักฯ จึงจัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลที่สามารถรองรับการส ารองข้อมูลได้เพียงพอตามยุทธศาสตร์
ด้านไอซีทขีองมหาวิทยาลัย  (2.2-1-5) 

แผนภาพ storage เดิม (1 ตุลาคม 2554) 

 
แผนภาพ storage ที่จะจัดหาใหม่ 
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 1.3 การให้บริการเครือข่าย  
   1.3.1  ปรับปรุงการให้บริการ IP address 

    ส านักฯ ได้รวบรวมปัญหาความไม่เพียงพอของหมายเลขไอพีรุ่นที่ 4   และจัดเก็บข้อมูล 
การให้บริการอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายนนทรี  สังเกตได้ว่า มีผู้ใช้งานในบางอาคารที่ใช้งานพร้อมกันจ านวนมาก 
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายได้  บางสถานที่เชื่อมต่อยาก  ท าให้เกิดปัญหาการใช้งานเครือข่าย จากการ
วิเคราะห์การให้บริการ IP address  พบว่ามีแนวโน้มที่จะมีผู้ใช้ IP address  มากกว่าที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจะท าให้
เกิดการขาดแคลน IP address  ในช่วงเวลาอันใกล้ ประกอบกับส านักฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยขอรับจัดสรร IP address  ส านักฯ จึงได้ศึกษาและทดลองน า IPV6 มาให้บริการเพ่ิมจ านวน IP 
address  (2.2-1-6) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย 
พ.ศ.2552–2556 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการก าหนดกรอบที่ให้โครงข่ายภาครัฐสามารถรองรับการใช้งานและให้บริการ
อินเทอร์เน็ตโปรโทคอลรุ่น 6 หรือ IPv6 ภายในปี 2555 และมีแผนระยะด าเนินการ (พ.ศ.2556-2558) ต่อไป จะ
ด าเนินการเปลี่ยนถ่ายจากเครือข่าย IPv4 ไปเครือข่ายที่สนับสนุนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 ในเครือข่ายและบริการ
ภาครัฐ และด าเนินการให้เครือข่าย IPv6 เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และจัดให้มีการทดสอบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย IPv6 เพ่ือให้แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีมาตรฐานและความม่ันคง  

 
 1.3.2 ปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย 

           จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของส่านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 
การศึกษา 2554 และ 2555 (2.2-1-7, 2.2-1-8) ผู้ใช้บริการไดใ้ห้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 “ควรมีการให้บริการเครือข่าย Wireless ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพราะบุคคลใน  

 มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งาน Wifi ได้ดีเท่าท่ีควร”   

 “ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควรความเร็วเน็ตควรปรับปรุง”     
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ในปีการศึกษา 2555 ส่านักฯ ได้ตรวจสอบจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายและผลการให้บริการมาวิเคราะห์  พบว่า 
อุปกรณ์ให้บริการเครือข่ายไร้สายหลายๆ จุด มีสัญญาณต ่า ไม่สามารถให้บริการได้ บางจุดให้บริการได้ไม่ต่อเนื อง  
และอุปกรณ์เครือข่ายบางตัวมีอายุการใช้งานมานานมากกว่า 7 ปี ส่านักฯ จึงมีแผนจะปรับปรุงการเดิน
สายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จ่านวน 250 จุด และเดินสายใยแก้วน่าแสงเพิ ม 2 จุด และเช่าซื้ออุปกรณ์เครือข่าย
ไร้สายจ่านวน 310 ตัว 
   

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ   
2.1 การอบรมคอมพิวเตอร์ 

    ส านักฯ ได้น าข้อมูลหลักสูตรจากผลการส ารวจความต้องหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์  มาวางแผน
การอบรมในโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 และ 2556 ซึ่งมีหลักสูตรเปิดอบรมในปีการศึกษา 2555
จ านวน 24  หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2556 ไม่นับซ้ ากรณีเปิดหลักสูตรเดียวกันหลายๆ รุ่น)   (2.2-2-1, 
2.2-2-2, 2.2-2-3)  

 
2.2 การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

  2.2.1 ปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล 

                          ส านักฯ ไดว้างแผนปรุงปรุงระบบส ารองข้อมูล  โดยมีโครงการปรับปรุงระบบการส ารอง
ข้อมูล   (2.2-2-4)  รองรับ 

 
2.3  การให้บริการเครือข่าย 
   2.3.1 ปรับปรุงการให้บริการ IP address 

                       ส่านักฯ โดยฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้มอบหมายคณะท่างาน IPv6 
จัดท่าแผนการพัฒนาบริการพ้ืนฐานเพื่อการให้บริการ IPv6 (2.2-2-5) และมีโครงการพัฒนาบริการพ้ืนฐานเพ่ือการ
ให้บริการ IPv6  (2.2-2-6) รองรับ 

   2.3.2  ปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย 
                  ส่านักฯ  ได้จัดท่าแผนด่าเนินการส่ารวจ ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (2.2-2-7, 2.2-2-8) 

และได้จัดท่าแผนปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย โดยมีโครงการปรับปรุงเพิ มประสิทธิภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 
1 (2.2-2-9) และโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (2.2-2-10) รองรับ  

 
3. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด   

3.1 การอบรมคอมพิวเตอร์ 
           ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการอบรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ปี

การศึกษา 2555  (2.2-3-1, 2.2-3-2, 2.2-3-3)  ซึ่งมีผลการด าเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556) ดังนี้  
           3.1.1   หลักสูตรที่ก าหนดเปิดอบรมตามแผนทั้งป ี          24  หลักสูตร 
           (ไม่นับซ้ ากรณีเปิดหลักสูตรเดียวกันหลายๆ รุ่น) 
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           3.1.2   หลักสูตรที่เปิดอบรมได้จริง       15 หลักสูตร 
                    (ผลด าเนินงาน 10 เดือน หลักสูตรเดือน เม.ย-พ.ค.56 อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
           3.1.3  หลักสูตรที่ไม่สามารถเปิดอบรมได้เนื่องจากมีผู้สมัครน้อย        9  หลักสูตร 

 
 3.2 การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

3.2.1  ปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล 

           ส านักฯ ได้ด าเนินปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล ตามโครงการปรับปรุงระบบการส ารอง 

ข้อมูล  (2.2-3-4)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบส ารองข้อมูลขนาด 10 TB  
 

3.3  การให้บริการเครือข่าย 
       3.3.1 ปรับปรุงการให้บริการ IP address 
                ส านักฯ ได้ด าเนินการพัฒนาบริการพื้นฐานเพื่อการให้บริการ IPv6 ตามโครงการพัฒนา 

บริการพ้ืนฐานเพ่ือการให้บริการ IPv6 (2.2-3-5, 2.2-3-6) ซึ่งได้เปิดทดลองให้บริการ IPv6 แล้วตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม 2555 

   3.3.2  ปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย 
                  ส่านักฯ  ได้ด่าเนินการส่ารวจ ติดตั้งเครือข่ายไร้ และปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย ตาม 

โครงการปรับปรุงเพิ มประสิทธิภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 1 (2.2-3-7)  และโครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (2.2-3-8, 2.2-3-9)   

 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ    
4.1 การอบรมคอมพิวเตอร์ 

                ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินงานตามแผน ซึ่งได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ

อบรม มีค่าเฉลี่ความพึงพอใจเท่ากับ  4.06   และได้การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 10 เดือน ระหว่างเดือน 

มิ.ย.55 - มี.ค.56 กับแผนงานทั้งปทีี่ก าหนดไว้ (2.2-4-1, 2.2-4-2, 2.2-4-3)  ดังนี้ 

รายการ แผน ผลการเปิดอบรม ร้อยละของความส าเร็จ 

จ านวนหลักสูตร 24 หลักสูตร 15 หลักสูตร 62.50 

 4.2 การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
   4.2.1 ปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล 

                    ส านักฯ ไดป้ระเมินผลการด่าเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล (2.2-
4-4, 2.2-4-5) พบว่า บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  เนื่องจากเป็นการประกวดราคา
ผ่านระบบ E-Auction  ท าให้ล่าช้าไม่สามารถท าสัญญาได้ตามก าหนด จึงท าให้การติดตั้งล่าช้ากว่าก าหนดไปด้วย 
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4.3 การให้บริการเครือข่าย 
     4.3.1 ปรับปรุงการให้บริการ IP address 

          ส่านักฯ ไดป้ระเมินผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาบริการพื้นฐานเพ่ือการให้บริการ  
IPv6 ตามแผนกิจกรรม (2.2-4-6, 2.2-4-7)  ขณะนี้อยู่ระหว่าการทดลองใช้งานโดยใช้ช่วงไอพี ที ได้รับการ
จัดสรรจากหน่วยงาน Uninet คือ 2001.3c8.x.x ซึ่งหากไม่ได้ขอจดทะเบียนไอพีเป็นของตนเองจากหน่วยงาน 
Nic  มหาวิทยาลัยก็จะไม่สามารถบริหารจัดการไอพีได้และจะเกิดปัญหาในการใช้งานได้ในอนาคต 
 

 4.3.2  ปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย 
                   ส านักฯ ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ

เครือข่ายไร้สาย เฟส 1 (2.2-4-8, 2.2-4-9) และโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย (2.2-4-10) 

 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป    ดังนี้ 

5.1 การอบรมคอมพิวเตอร์ 
5.1.1 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า 

รับการอบรมคอมพิวเตอร์ในปี 2554  (2.2-5-1) มาปรับปรุงการให้บริการในปี 2555  เช่น  

                  5.1.1.1 ข้อเสนอแนะ “ควรจัดสถานที่จอดรถให้กับผู้เข้าอบรมด้วย จะดีมาก“ ในปี

การศึกษา 2555  จึงได้จัดหาที่จอดรถส ารองที่ข้างอาคารกิจกรรมนิสิตให้บริการ นอกจากนี้ยังได้ประสานและ

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าจอดรถภายในอาคารที่จอดรถของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

      5.1.1.2 ข้อเสนอแนะ “วิทยากรสอนดี แต่ไปเร็ว บางครั้งตามไม่ทัน”  ส านักฯ ได้จัดหานิสิต 

มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยผู้เข้าอบรมที่ตามไม่ทันวิทยากร   
 

 5.2 การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
      5.2.1 ปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล 
                               จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้จัดหาระบบส ารองข้อมูลที่มีขนาด 10 
TB มาส ารองข้อมูลนั้น เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วยังพบว่า ถ้ายังไม่สามารถส ารองข้อมูลที่ส าคัญๆ ไว้ภายนอก
ส านักฯ ได้แล้ว  ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลอยู่ในกรณีที่ตัวส านักฯ ได้รับความเสีย เช่น ไฟไหม้ ภัย
พิบัติ ระบบส ารองข้อมูลที่ส านักฯ เสีย เป็นต้น จึงเป็นข้อเสนอแนะว่า “ควรหาแนวทางในการที่จะส ารองข้อมูล
ส าคัญๆ ไว้ภายนอกหน่วยงานเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย” (2.2-5-2)  ส าหรับการด าเนินการในปีต่อๆ ไป (ถ้าได้รับ
จัดสรรงบประมาณ) 
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 5.3 การให้บริการเครือข่าย 
      5.3.1 ปรับปรุงการให้บริการ IP address 

          ในปีงบประมาณ 2555   ส่านักฯ ได้ด่าเนินการตามแผนพัฒนาบริการพื้นฐานเพื่อการ 
ให้บริการ Ipv6 และได้เริ มทดลองใช้งาน Ipv6 มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 โดยใช้ช่วงไอพีที ได้รับการจัดสรร
จากหน่วยงาน Uninet คือ 2001.3c8.x.x ซึ งอาจพบปัญหาในการใช้บริการได้ในอนาคต 

          ในปีงบประมาณ 2556   ส่านักฯ  ได้ขอจดทะเบียน  IP Address  เป็นของตนเองจาก 
หน่วยงาน APNIC  เพื อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการไอพีได้ และได้ช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกให้แก่ APNIC PTY 
LTD เป็นรายปี (2.2-5-3) 
   5.3.2  ปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย 
            จากผลการประเมินการให้บริการเครือข่าย ปี 2554   พบว่ามีความเสี่ยงของอุปกรณ์และ
สายสัญญาณเครือข่ายที่มีอายุการใช้งานมานาน ท าให้บริการได้ไม่ต่อเนื่อง อุปกรณ์ขัดข้องบ่อย 

                    ส านักฯ จึงได้เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555  หัวข้อกิจกรรม คือ “การ
ปรับปรุงอุปกรณ์และสายสัญญาณเครือข่าย” ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์และสายสัญญาณเครือข่ายตาม
แนวทางท่ีเสนอไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  (2.2-5-4)  

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00  5.00  5 ข้อ บรรลุ   5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00  4.00  5 ข้อ ไม่บรรล ุ    5 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 ผลการส ารวจความต้องการหลกัสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ประจ าป ี 2554 
2.2-1-2 สรุปข้อเสนอแนะและหลักสูตรที่ต้องการให้เปิดอบรม  

จากผลการประเมินความพงึพอใจในโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2554 
2.2-1-3 แบบสอบถามความต้องการหลกัสูตรอบรมคอมพิวเตอร์  ส านกับริการคอมพิวเตอร์ 
2.2-1-4 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555-2558 
2.2-1-5 เอกสารรายงานผลการดา่เนินการโครงการปรับปรุงระบบสา่รองข้อมูล  (หน้า 11) 
2.2-1-6 เอกสารบันทึกจากวิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง  “ขอหมายเลข IP Address เพ่ิมเติม “ 
2.2-1-7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝา่ยระบบคอมพิวเตอร์ฯ  ปีการศึกษา 2554 
2.2-1-8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝา่ยระบบคอมพิวเตอร์ฯ  ปีการศึกษา 2555 
2.2-2-1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ของส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปี พ.ศ. 2555 
2.2-2-2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ของส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปี พ.ศ. 2556 
2.2-2-3 หลักสูตรที่เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ตามผลส ารวจความต้องการ ปีการศึกษา 2555 
2.2-2-4  โครงการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล 

ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB  ALL > ป ี2555 

2.2-2-5 เว็บบริการ IPv6 
ที เว็บ http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php  เมนูแผนกิจกรรม 

2.2-2-6 โครงการพัฒนาบริการพืน้ฐานเพื่อการให้บริการ Ipv6   
ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB  ALL > ป ี2555 

2.2-2-7 แผนส ารวจและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย ปี 2555 
2.2-2-8 รายงานผลการส ารวจจุดติดตั้งเครือข่ายไร้สาย 
2.2-2-9 โครงการปรับปรุงเพิ มประสิทธภิาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 1 

ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB  ALL  > ปี 2555 

2.2-2-10 โครงการพัฒนาปรบัปรุงระบบควบคุมการกระจายสญัญาณเครอืข่ายไร้สาย 
ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB  ALL > ป ี2555 

2.2-3-1 ผลการด าเนนิงานตามโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2555 
2.2-3-2 สรุปโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2555 

2.2-3-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
เอกสารเหมือน 2.1-2 (รายการที่ 2.15-2.19) 

2.2-3-4 โครงการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล 

https://project.ocs.ku.ac.th/
http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php
https://project.ocs.ku.ac.th/
https://project.ocs.ku.ac.th/
https://project.ocs.ku.ac.th/
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ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB   ALL > ปี 2555  หัวข้อ ผลการด่าเนนิงาน (รายไตรมาส) 

2.2-3-5 โครงการพัฒนาบริการพืน้ฐานเพื่อการให้บริการ Ipv6   
ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB   ALL > ปี 2555  หัวข้อ ผลการด่าเนนิงาน (รายไตรมาส) 

2.2-3-6 การใช้งาน IPV6 
ที่เว็บ http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php 
เมนู  รายการ Network และรายการบริการผ่านเครือข่าย ที่รองรับ Ipv6      
เมน ู รายการโฮมเพจที่รองรับ Ipv6 
เมนู IPV6 Traffic Analysis 

2.2-3-7 โครงการปรับปรุงเพิ มประสิทธภิาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 1 
ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB   ALL > ปี 2555  หัวข้อ ผลการด่าเนนิงาน (รายไตรมาส) 

2.2-3-8 โครงการพัฒนาปรบัปรุงระบบควบคุมการกระจายสญัญาณเครอืข่ายไร้สาย 
ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB  ALL > ป ี2555  หัวข้อ ผลการด่าเนินงาน (รายไตรมาส) 

2.2-3-9 รายงานผลการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการกระจายสญัญาณ 

2.2-4-1 ผลการด าเนนิงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ของส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2555 
เอกสารเหมือน  2.2-3-1 

2.2-4-2 สรุปโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2555 
2.2-4-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

เอกสารเหมือน 2.1-2 (รายการที่ 2.15-2.19) 
2.2-4-4 ผลการด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล 
2.2-4-5 โครงการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล 

ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB   ALL> ป ี2555  หัวข้อ ผลการประเมิน 

2.2-4-6 ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาบริการพืน้ฐานเพื่อการให้บริการ IPv6 
2.2-4-7 โครงการพัฒนาบริการพืน้ฐานเพื่อการให้บริการ IPv6   

ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB   ALL> ป ี2555  หัวข้อ ผลการประเมิน 

2.2-4-8 ผลการด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงเพิ มประสิทธิภาพสญัญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 1 

2.2-4-9 โครงการปรับปรุงเพิ มประสิทธภิาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 1 
ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB   ALL> ป ี2555  หัวข้อ ผลการประเมิน 

2.2-4-10 โครงการพัฒนาปรบัปรุงระบบควบคุมการกระจายสญัญาณเครอืข่ายไร้สาย 

https://project.ocs.ku.ac.th/
https://project.ocs.ku.ac.th/
http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php
https://project.ocs.ku.ac.th/
https://project.ocs.ku.ac.th/
https://project.ocs.ku.ac.th/
https://project.ocs.ku.ac.th/
https://project.ocs.ku.ac.th/
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ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB   ALL> ป ี2555  หัวข้อ ผลการประเมิน 

2.2-5-1 สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าป ี 2554 
2.2-5-2 ผลการด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล 

หัวข้อ  ข้อเสนอแนะ 
2.2-5-3 เอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าสมาชิกของ APNIC  
2.2-5-4 แบบติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 

หัวข้อกิจกรรม “การปรับปรงุอปุกรณ์และสายสัญญาณเครื่องข่าย” 
เอกสารเหมือน  3.3-5-1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการด าเนินงานครบทั้ง   5   ข้อ  ดังนี้ 
 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

https://project.ocs.ku.ac.th/
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 ส านักฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย (2.3-1-1) จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
ประเพณีลอยกระทง   สืบสานประเพณีวันสงกรานต์   การบ าเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันสถาปนาส านักฯ (2.3-1-2)    

 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ 

สุนทรีย์ 
      2.1 ด้านความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ 

           ส านักฯ มีการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ดังนี้ 

 ติดตั้งระบบประตูผ่านเข้าออกอาคารทุกอาคารแบบปิดอัตโนมัติ (2.3-2-1) คือ มีการ 
ก าหนดสิทธิของบัตรผ่านประตูเข้าออกอัตโนมัติ เพ่ือผ่านเข้าหรือออกแล้วประตูจะปิดอัตโนมัติ มีก าหนดเขตความ
ปลอดภัยในแต่ละโซนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะภายในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนั้น  ได้มีการรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้งประตูปิดอัตโนมัติ
ชั้นในของแต่ละโซนอีกชั้นหนึ่งพร้อมกับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่    มีการจดบันทึกการใช้บัตร
ผ่านเข้าออกแต่ละครั้งไว้ด้วย  

 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ ตามลักษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้งานในแต่ละโซน  และ 
ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟ (smoking detect) (2.3-2-2) 

 ติดตั้งเครื่องส ารองไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ส าหรับอ านวยความสะดวกเวลาไฟฟ้าดับ (2.3-2-3) 

 จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคารอีกด้วย (2.3-2-4) 

 ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณอาคารของส านักบริการคอมพิวเตอร์ (2.3-2-5) 
 

 2.2  ด้านความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และการตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
      2.2.1 ส านักฯ  จัดให้มีโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือส่งเสริมความ 

สามัคคีและสร้างจิตส านึกร่วมกันระหว่างบุคลากรของส านักฯ  ซึ่งบุคลากรของส านักฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการ
พัฒนาหน่วยงานให้มีภูมิทัศน์ที่ดี มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม ในปีการศึกษา 2555 ส านักฯ จัดให้มีวัน
พัฒนาและปลูกต้นไม้ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหา
มงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา และส่งเสริมความสามัคคี โดยมีผู้บริหาร 
บุคลากร และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 63 คน ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 17,110 
บาท (2.3-2-6) 
 2.2.2 ส านักฯ ได้ปรับปรุงสถานที่ท างานให้ดูสะอาดและสะดวกในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ (2.3-2-7)  และจัดให้มีการรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (2.3-2-8, 2.3-3-9)   
 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    ในปีการศึกษา 2555 ส านักฯ ได้ด าเนินการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ 
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ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
 
     3.1 นโยบายด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
              ส านักฯ ได้จัดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2555” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 
(2.3-3-1)  โดยมีมีผู้บริหาร บุคลากร และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 63 คน 
 

3.2 นโยบายด้านการส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการ 

ใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      ส านักฯ ได้ด าเนินการรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า โดยขอความร่วมมือปิด

ไฟฟ้าช่วงพักกลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งได้มีการติดป้ายรณรงค์ให้บุคลากรให้ความร่วมมือในการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด (2.3-3-2) 

 

  3.3 นโยบายด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะ หรือของเสียด้วยการลด 
ปริมาณการใช้ การใช้ซ้ าและการแปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเร่งรัดการลดมลพิษภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

      ส านักฯ ได้ด าเนินการรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรีไซเคิลลดการใช้กระดาษ โดยจัดกล่องคัด
แยกกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า และใช้แล้ว 2 หน้า (2.3-3-3) เพ่ือความสะดวกในการน ากลับมาใช้ใหม่ และขอความ
ร่วมมือในการน ากระดาษท่ีใช้แล้วหน้าเดียวมาใช้ซ้ ากับงานเอกสารที่พิมพ์ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์ฉบับจริง    

  
 3.4 นโยบายด้านการส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากรน้ า และบ าบัดคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน รวมทั้งการบริหารจัดการน้ าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ 
      ส านักฯ ได้ด าเนินการรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประหยัดการใช้น้ าประปา โดยติดป้าย

รณรงค์ให้บุคลากรให้ความร่วมมือในการใช้น้ าอย่างประหยัด (2.3-3-4) 
 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วน 
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

   ส านักฯ ได้จัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ โดยจัดให้มีกิจกรรมสัมมาทิฐิอย่างสม่ าเสมอในวันส าคัญ เช่น วันสงกรานต์   วันลอยกระทง เป็นต้น และ
วันสถาปนาส านัก (2.3-4-1)  
 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4  ไม่ต่ ากว่า 3.51  จาก 



60 
 

คะแนนเต็ม 5 
 ส านักฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน  
ประจ าปกีารศึกษา 2555  (2.3-5-1)  ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 3.99 ซึงมีค่ามากกว่า 3.51 ทั้ง 4 
ประเด็น ดังนี้    

 ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  ค่าความพึงพอใจเท่ากับ  4.02 

 ด้านสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ ค่าความพึงพอใจเท่ากับ  4.04 

 ด้านภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่าความพึงพอใจเท่ากับ 
3.80 

 ด้านการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ าเสมอ ค่าความพึงพอใจเท่ากับ  4.09 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ  5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 2.3 โครงการ / กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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2.3-1-2 เอกสารโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 
- กิจกรรมวันสถาปนาส านักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ 25 มกราคม 2556 
- ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2556 

2.3-2-1 ภาพถ่ายเครื่องอ่านบัตรผา่นเข้าออกประตูอัตโนมัติ 
2.3-2-2 ภาพถ่ายเครื่องดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟ 
2.3-2-3 ภาพถ่ายเครื่องส ารองไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน 
2.3-2-4 สัญญาจา้งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.3-2-5 ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดที่ติดตัง้ตามบริเวณต่างๆ ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
2.3-2-6 โครงการส านักบริการคอมพิวเตอร์  “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปี 2555”  
2.3-2-7 ภาพถ่ายสถานที่ท างาน และสถานที่ให้บริการ 
2.3-2-8 จดหมายเวียน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ท ากิจกรรม 5ส  

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/default.aspx   
และภาพถ่ายกิจกรรม 

2.3-2-9 สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด 

2.3-3-1 ภาพถ่ายการท าปุ๋ยชีวภาพและการปรับแต่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

2.3-3-2 ภาพถ่ายป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า 

2.3-3-3 ภาพถ่ายการคัดแยกกระดาษส าหรับการน ากลับมาใช้ใหม่ 

2.3-3-4 ภาพถ่ายป้ายรณรงค์การประหยัดน้ า 

2.3-4-1 เอกสารโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 
- กิจกรรมวันสถาปนาส านักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ 25 มกราคม 2556 
- ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2556 
เอกสารเหมือน 2.3-1-2 

2.3-5-1 สรุปผลการประเมินสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการปฏิบัตงิาน ประจ าปีการศึกษา 2555 
เอกสารเหมือน 2.3-2-10 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  

http://private.ocs.ku.ac.th/default.aspx
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จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย   5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดัง
ตารางที ่2.4 

 

ตารางที ่2.4   สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   

(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

  
    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7   7 7   7   5.00  5.00    

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ  5   5 5  5  5.00  5.00    

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ  6   6  6   6  5.00  5.00    

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7  7  7  7 5.00  5.00    

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 80  80 76.50  97.45 76.50  97.45 5.00  5.00    

  78.50 78.50 

. 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการด าเนินงาน จ านวน  7  ข้อ ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ / ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
    1.1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับท่ีว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้ง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการ
พัฒนาหน่วยงาน และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ท่ีมีต่อหน่วยงาน 
ก่อนจะปฏิบัติหน้าที ่

        ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์  ที่มี
วาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์
จ านวน 2 ฉบับ คือ  ฉบับลงวันที่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 และฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (3.1-1-1) และ
คณะกรรมการได้รับทราบระเบียบ / ข้อบังคับต่างๆ  ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ (3.1-1-2) 
 

     1.2 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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          คณะกรรมการส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก ากับดูแลส านักฯ ตามทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการฯ  (3.1-1-2) 

 
     1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการประจ าหน่วยงาน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อ

สาธารณชน   
         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดท าประวัติของคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ และ

คณะกรรมการประจ าฯ ไดป้ระเมินตนเอง ซึ่งได้เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซด์ของส านักฯ  (3.1-1-3) 

 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี 

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพัฒนา
หน่วยงาน    
 

      2.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน มีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) 
ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสศึกษา 
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงกระบวนหลักของหน่วยงาน เช่น การสนับสนุนการเรียนการสอน/ ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย/การ
บริการวิชาการแก่สังคม/การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร ์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยง านอย่างเหมาะสม โดยพจิารณา
จากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ     

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ ส านักฯ พ.ศ. 2555-2559 ให้คณะกรรมการ
ประจ าให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 (3.1-2-1)  และได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าฯ และเสนอให้คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 (3.1-
2-2) ซึ่งคณะกรรมการประจ าฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้ส านักฯ เกี่ยวกับตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป็นต้น   

ในปีการศึกษา 2555 ส านักฯ   ไดน้ าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าฯ มาปรับปรุงและได้ 
จัดท าเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 เสนอให้คณะกรรมการประจ าฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  2 ครั้ง  (3.1-2-3)    

 
     2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน

และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน    
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           ผู้บริหารมีระบบและกลไกในการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ ไปยังบุคลากร
ทุกระดับ ดังนี้ 

2.2.1 ถ่ายทอดผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (3.1-2-4) ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายเป็น 

กรรมการและถ่ายทอดสู่บุคลากรด้วยการประชุมฝ่าย  
  2.2.2 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เชิญบุคลากรทั้งส านักร่วมรับฟัง    การแถลงนโยบายการ 

พัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้อ านวยการได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ฯ และได้สรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2555 หลังจากนั้นได้แถลงนโยบายการพัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์และแผนพัฒนาฯ 
ประจ าปี 2556 (3.1-2-5)  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556  ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วม
รับฟังการแถลงนโยบายฯ ด้วย   

 
      2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมัย น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร

สารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
               ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีฐานข้อมูลการด าเนินงานแผนงาน / โครงการประจ าปี (3.1-2-6) เพ่ือ
ใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ 
ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปี 2555 ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเป็น
รายไตรมาส  (3.1-2-7) 
 

3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ 
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
 
       3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง 

          ผู้บริหารส านักฯ มีการก ากับและติดตามการน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้ 
                    3.1.1 ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2554 มาทบทวนตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายกลยุทธ์ และโครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ ICT-ed ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการเนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ าท่วม มาใส่ไว้ในแผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 (3.1-3-1)   

3.1.2 ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เดือน 
ละ 1 ครั้ง (3.1-3-2)  
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                    3.1.2 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 โดยให้รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2555 ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เป็นรายไตรมาส (3.1-3-3)  
                    3.1.4 มีการสื่อสารแผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 ไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศบริหารโครงการ (3.1-3-4) ซึ่งบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้  
  

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างครบถ้วน 

 รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบ
ปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
                   ผู้บริหารส านักฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของส านักฯ อย่างครบถ้วน 
และมีการสื่อสารผลการด าเนินงานให้บุคลากรทราบ ดังนี้ 
 
                    3.2.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี 2555  ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักฯ และได้รายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  (3.1-3-5) 
 

         3.2.2  บุคลากรทุกระดับสามารถดูรายละเอียดและความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีได้ตลอดเวลาได้จากระบบบริหารโครงการ  (3.1-3-4) และสามารถดูผลการด าเนินงานได้จากรายงาน
ประจ าปีของส านักบริการคอมพิวเตอร์ และรายงานการประเมินตนเองส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 
2555 ได้ที่เว็บไซด์ของส านักฯ (3.1-3-6, 3.1-3-7)   
  

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

 
    4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 
         ผู้บริหารส านักฯ สนับสนุนให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ได้รับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานส าหรับใช้ในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน   โดย 
 

4.1.1 สนับสนุนให้ฝ่ายจัดประชุมบุคลากรฝ่ายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (3.1-4-1)  
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ร่วมหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของฝ่าย และลดขั้นตอนกระบวนการบริหารและจัดการ ซึ่งบางฝ่าย
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มีการประชุมฝ่ายน้อยครั้ง แต่มีการประชุมระดับงาน หรือกลุ่มงานมากกว่า เช่น ฝ่ายบริการและฝึกอบรม เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้บุคลากรส านักฯ เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารได้  โดยผ่านระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารส านักฯ (3.1-4-2) 
 

        4.1.2  ส านักฯ ได้เชิญบุคลากรทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมฟังการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 และการแถลงนโยบายการพัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์และ
แผนพัฒนาฯ ประจ าปี 2556 โดยผู้อ านวยการส านักฯ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 (3.1-4-3)   
 

    4.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ และตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่ า และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

 ผู้บริหารส านักฯ ด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารและจัดการ โดยมอบอ านาจ 
การตัดสินใจแกผู่้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานระดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหารงาน  มีการก าหนดขอบข่ายงานของ
ฝ่าย มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายในแต่ละระดับ (3.1-4-4)  ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย รองหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
งาน เป็นต้น  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมาย (3.1-
4-8)  พร้อมกับมีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานของฝ่ายเพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด โดยให้ฝ่ายรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของฝ่าย
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เดือนละ  1 ครั้ง (3.1-4-5, 3.1-4-6) ซึ่งจะท าให้มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้   
 

    4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนา
องค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 
         ผู้บริหารส านักฯ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร ได้แก่  โครงการ
บุคลากรและกลุ่มงานดีเด่นส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2555 (3.1-4-7)      

   
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
    5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงข้ึน

อย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on – the – 
job training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

         5.1.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน  โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น (3.1-5-1)   เช่น  
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หัวข้อท่ีถ่ายทอด ผู้ถ่ายทอดความรู ้

เรื่อง SSL Certificate และ IPv6   โดย หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ รองหัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  และคุณสุรชัย จิตพินิจยล   

เรื่อง การติดตั้งระบบ VMware และ vCenter Server 4.0 โดย รองหัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
และคุณธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร     

          5.1.2 ฝ่ายต่างๆ ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (3.1-5-2)  เช่น ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม และฝ่ายบริหารและธุรการ (งานสารบรรณ) เป็นต้น  

         
    5.2  ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ

ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น 

        ผู้บริหารระดับต่างๆ ได้น าหลักการจัดการความรู้มาใช้ เช่น การใช้บล็อก facebook  มาช่วยใน
การแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  (3.1-5-3)  

  
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย 

     6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้
ไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
       ผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการด าเนินงานของส านัก
ฯ เพ่ือให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านักฯ เช่น หลักประสิทธิผล 
หลักการกระจายอ านาจ เป็นต้น 
 
   6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
       ผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในประเด็นการ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เช่น หลักการ
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น 
 
 6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงานสรุปผลการท างานและ
รายงานการเงินของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี 
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     6.3.1 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติให้สาธารณชนทราบที่เว็บไซด์ส านักบริการคอมพิวเตอร์(3.1-6-1)  
      6.3.2 มีการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจส านักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักฯ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งผู้บริหารได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจปี
การศึกษา 2554 ให้คณะกรรมการประจ าทราบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 (3.1-6-2) และได้รายงานสรุปผลการ
ท างานไว้ในรายงานประจ าปี (3.1-6-3)  
     6.3.3 มีการรายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ทราบเป็น
ประจ าทุกปี  (3.1-6-4) 
 
  6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน และรายงานการเงินของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี 
       ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ
รายงานการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ทราบเป็นประจ าทุกปี (3.1-6-4, 3.1-6-5)  
 
    หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ     ได้แก่  
 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

    1.1 ส านักฯ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์และเป้าหมาย  (3.1-6-6) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติภารกิจของส านักฯ   

    1.2 ส านักฯ มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ลงสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย พร้อมกับได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (3.1-6-7)  

    1.3 ส านักฯ ได้รายงานผลการประเมินกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 ให้คณะกรรมการประจ า
พิจารณาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556   และปรับปรุงแก้ไขเสนอให้คณะกรรมการประจ าพิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่ 
30 พฤษภาคม 2556 (3.1-6-8) 

                   1.4 ส านักฯ ไดม้ีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 (3.1-6-9)   
 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
          ส านักฯ ได้ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารและจัดการที่
เหมาะสม ให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้ 

         2.1  ส านักฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักฯ (3.1-6-10)  
ส าหรับลดระยะเวลาและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เช่น ระบบบริหารโครงการ  ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงเวลาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
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         2.2  ส านักฯ มีระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการของส านักฯ (3.1-6-11) เช่น ระบบการ

จองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการขอมีรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรี ระบบการลงทะเบียนเครือข่ายไร้สาย  ระบบ

สมัครอบรม / สัมมนาผ่านเว็บ เป็นต้น 

 
   

 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
     3.1 ส านักฯ ได้ทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญให้สอดคล้องกับพันธกิจส านักฯ (3.1-6-12, 3.1-
6-13) และมีการก ากับการด าเนินงานของกระบวนการให้ได้มาตรฐานระยะเวลาตามที่ก าหนด เช่น กระบวนการ
ลงทะเบียนขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต (3.1-6-14) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจตามความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการ   
                   3.2  ผู้บริหารส านักฯ เน้นการให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้มีการประชุม
ร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3.1-6-15)  เพ่ือร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน และทันก าหนดที่จะใช้งาน เช่น ระบบการลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนิสิต
คณะวนศาสตร์ ระบบการช าระเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษาผ่านธนาคาร (Bill Payment) โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เป็นต้น  
 
 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

   ส านักฯ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในระดับท่ี 

สนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ ดังนี้ 
4.1 ส านักฯ ได้ก าหนดหน้าที่ของส านักฯ ในการบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้มี 

การก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน (3.1-6-16) ที่มีการแบ่งฝ่ายและมีการก าหนดขอบข่ายงานของฝ่ายอย่าง
ชัดเจน เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักฯ   นอกจากนี้ในระดับบุคคลยังได้ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน / การให้บริการไว้ในใบมอบหมายงาน (3.1-6-17) 

4.2 ส านักฯ ก าหนดให้มีจัดท ากระบวนการด าเนินงานตามภารกิจ (3.1-6-12, 3.1-6-13) 
และมีการก ากับให้มีการด าเนินงานตามกระบวนการ เช่น  การรักษาระยะเวลาการให้บริการตามกระบวนการ
ลงทะเบียนขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต (3.1-6-14) 
 4.3 ส านักฯ ก าหนดให้จัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปีที่ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
โครงการชัดเจน (3.1-6-18) และได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ 
ทราบ (3.1-6-7) 
 4.4 ผู้บริหารส านักฯ ก าหนดนโยบาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย (3.1-6-19) เพ่ือไม่ให้สมาชิกเครือข่ายได้รับผลกระทบจากการใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อ
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ปฏิบัติและระเบียบที่ก าหนด  นอกจากนี้ยังได้จัดท าระบบงานต่างๆ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 
 
  5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

            ส านักฯ มีกระบวนการด าเนินงานที่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
ด าเนินงานตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ   และผู้รับบริการได้รับข่าวสารขั้นตอนการด าเนินงานได้ตามที่
กฎหมายก าหนด    เช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง (3.1-6-20)   การประกาศ  คัดเลือก  และบรรจุบุคลากรเป็นพนักงาน   
(3.1-6-21) เป็นต้น   

 
 

 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
      6.1 ส านักฯ จัดโครงการ “สัมมนาวิชาการ ICT-ed  2012” ซึ่งได้ปรับแผนการจัดกิจกรรมมาจาก
ปี 2554 เนื่องจากอุทกภัยน้ าท่วมและได้เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจาก “สัมมนาวิชาการ ICT-ed  2011” มาเป็น 
“สัมมนาวิชาการ ICT-ed  2012” โดยใช้คณะกรรมการชุดเดิมที่แต่งตั้งไว้เมื่อปี 2554 และเลื่อนวันจัดงานจาก 
24-25 พฤศจิกายน 2554 มาเป็น 3-4 พฤษภาคม 2555 ซึ่งกิจกรรมนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดงาน (3.1-6-22) และได้ร่วมแสดงทัศนะ เสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ  เช่น การก าหนดหัวข้อที่จะจัดบรรยายและ
จดัหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดรูปแบบการจัดงาน  การก าหนดตัววิทยากร เป็นต้น (3.1-6-22, 3.1-2-23) 
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 6.2 ผู้บริหารส านักฯ ได้เสนอแต่งตั้งบุคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ  (3.1-6-24) เพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน ก ากับและติดตามการด าเนินงานของส านักฯ ให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด   
 
 

 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
     ส านักฯ มีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนกลางให้แก่ฝ่ายต่างๆ 
โดยให้มีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ การปรับปรุงกระบวนการ และการเพิ่มผลผลิต ดังนี้ 
  7.1 ผู้บริหารส านักฯ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหาร (3.1-6-16) โดยแบ่งการบริหารราชการ
ออกเป็น 4 ฝ่าย และก าหนดหัวหน้าหน้าฝ่าย รองหัวหน้าฝ่าย และแต่ละฝ่ายมีการแบ่งการบริหารงานในฝ่ายเป็น
งาน และมีการก าหนดตัวหัวหน้างาน เพ่ือบริหารและจัดการภายใน ซึ่งเป็นการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ การ
บริหารการใช้ทรัพยากรที่ฝ่ายรับผิดชอบให้แก่หัวหน้าฝ่าย และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย
จากส านักฯ อย่างมีอิสระตามสมควร โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
และให้รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบเดือนละ 1 ครั้ง (3.1-6-26)  
   7.2 ส านักฯ สนับสนุนให้บุคลากรด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย (3.1-6-28)  เพ่ือ
กระจายอ านาจในการบริหารงาน  
 
 

 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ส านักฯ  ได้ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด าเนินการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
นโยบายและข้อปฏิบัติในการใช้เครือข่ายนนทรี  (3.1-6-19)  ซึ่งได้ประกาศให้สมาชิกเครือข่ายทราบโดยทั่วกัน 
ส าหรับภายในส านักฯ ก าหนดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (3.1-6-29) ส าหรับบุคลากรทุก
ประเภท 
 

 9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
            ส านักฯ ให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศชายหรือหญิง ถิ่น

ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ ได้แก่ 

            9.1  การให้ทุนการศึกษา บุคลากรโดยไม่ก าหนดว่าเป็น หญิง หรือชาย เชื้อชาติใด หรือนับถือ
ศาสนาใด หากมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดสามารถขอรับทุนการศึกษาได้  (3.1-6-30) 
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            9.2  การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น จัดห้องออกก าลังกายที่บุคลากรทุกคนสามารถใช้
บริการได้ (3.1-6-31)  จัดให้พนักงานเงินรายได้ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ (3.1-6-32) 

 9.3  การแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภทของส านักฯ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น เช่น หัวหน้า
งาน เป็นต้น (3.1-6-33) โดยพิจารณาตามความสามารถของบุคล 

 
             

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
         ส านักฯ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายจัดประชุมฝ่าย  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (3.1-6-34)  เพ่ือบุคลากร

ทุกระดับในฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร เดือนละ 2 ครั้ง  (3.1-6-35)  เพ่ือพิจารณา และรับฟังข้อคิดเห็นที่ฝ่ายต่างๆ ได้น าเสนอ   

 
7.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล 

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 7.1 กรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารตามที่ระบุ
ไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหาร 
          คณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ประเมินผลการบริหารงานของส านักฯ และ
ผู้บริหาร (3.1-7-1)  ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  
 

     7.2 กรรมการประจ าหน่วยงาน ควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 
กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงหน่วยงาน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
                   คณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ประเมินผลการบริหารงานของส านักฯ โดยมุ่งเน้น
การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงส านักฯ ได้ (3.1-7-1)   
 

    7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจากกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน 
อาทิ จัดท าแผนการบริหารงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการประจ าหน่วยงาน ในโอกาสที่
เหมาะสม 
                  ผู้บริหารส านักฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2554 (3.1-7-2) มาปรับปรุง
การบริหารงาน  คือ   
                  ข้อเสนอแนะ “ควรเร่งด ำเนินกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบันและเชื่อถือ
ได้เพื่อให้ผู้บริหำรทุกหน่วยงำนต้องน ำไปอ้ำงอิงได้เป็นข้อมูลเดียวกัน” นั้น  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้
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ปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลนิสิต ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลาง
ของฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุก 1 เดือน และอยู่ระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับการเรียกใช้งาน (3.1-7-3) 

 เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.1-1-1   ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการ
คอมพิวเตอร์    

3.1-1-2   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์   
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 

3.1-1-3 เว็บส านักบริการคอมพิวเตอร์  http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/  
เมนู “การบริหาร > คณะกรรมการประจ าส านัก>รายชื่อคณะกรรมการประจ า(พร้อมประวัต)ิ” 
เมนู “การบริหาร > คณะกรรมการประจ าส านัก>สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555” 

3.1-2-1   บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2554 
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 
เอกสารเหมือน 1.1-1-9 

3.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/
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ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 1/2554 เร่ือง (ร่าง) แบบวิเคราะห์และเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2555-2559 

3.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 1/2555  เร่ือง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 
คร้ังที่ 2/2555  เร่ือง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 

3.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่ 14/2555  เร่ือง (ร่าง) แผนปฏบิัติการส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 
                      เร่ือง การก าหนดตัวบ่งชี้และคา่เป้าหมายของตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ส าหรับปี 
                      การศึกษา 2555 

คร้ังที่ 16/2555  เร่ือง การก าหนดตัวบง่ชี้และค่าเปา้หมายของตัวบ่งชี้ของกลยทุธ์ ส าหรับปี 
                      การศึกษา 2555 

3.1-2-5  สรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการบุคลากรและกลุ่มงานดีเด่น สบค. ประจ าปี 2555 
วันที่ 25 มกราคม 2556  หัวข้อ “แถลงนโยบายการพฒันาส านกับริการคอมพิวเตอร์” 

3.1-2-6 แผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/   เมนู  Project  TAB  ALL  ปี 2555   
เอกสารเหมือน 1.1-5-1 

3.1-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่  5/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปีงบประมาณ  2555 
ไตรมาส 2   
คร้ังที่ 14/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี  2555 ไตรมาส 3  
คร้ังที่ 15/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี  2555 ไตรมาส 3 
คร้ังที่ 16/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี  2555 ไตรมาส 3  
คร้ังที่ 20/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี  2555 ไตรมาส 3 
และไตรมาส 4  

3.1-3-1 สรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการสัมมนาวชิาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTED 2012) 
เอกสารเหมือน (1.1-8-2) 

3.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
วาระเร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือน (ของฝา่ยต่างๆ) 

3.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่  5/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปีงบประมาณ  2555 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
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ไตรมาส 2   
คร้ังที่ 14/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี  2555 ไตรมาส 3  
คร้ังที่ 15/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี  2555 ไตรมาส 3 
คร้ังที่ 16/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี  2555 ไตรมาส 3  
คร้ังที่ 20/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี  2555 ไตรมาส 3 
และไตรมาส 4  

3.1-3-4 
 

แผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/   เมนู  Project  TAB  Complete  ปี 2555    
เอกสารเหมือน 1.1-5-1 

3.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 
คร้ังที่ 2/2556  เร่ือง ผลการประเมิน โครงการประจ าปงีบประมาณ 2555 

3.1-3-6 รายงานประจ าป ี
ที่เว็บส านักบริการคอมพิวเตอร์  http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/ 
เมนู การบริหาร > เอกสารรายงานประจ าป ี

3.1-3-7 รายงานการประเมินตนเองส านกับริการคอมพิวเตอร์   
ที่เว็บส านักบริการคอมพิวเตอร์  http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/ 
เมนู การบริหาร > รายงานการประเมินตนเอง > รายงานผลการประเมินตนเอง 

3.1-4-1 รายงานการประชุมฝา่ย 
3.1-4-2 ผลประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 

หัวข้อ  “ข้อเสนอแนะ” 
3.1-4-3 สรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการบุคลากรและกลุ่มงานดีเด่น สบค. ประจ าปี 2555 

วันที่ 25 มกราคม 2556 หัวข้อ “แถลงนโยบายการพฒันาส านกับริการคอมพิวเตอร์” 
เอกสารเหมือน 3.1-2-5 

3.1-4-4 ค าสั่งส านักฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์และ
การก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานในต าแหน่งและฝา่ยต่าง ๆ  
(ค าสั่งที่ 022/2555) 

3.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
วาระเร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือน (ของฝา่ยต่างๆ) 

3.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 
วาระเร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือน (ของฝา่ยต่างๆ) 

3.1-4-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/
http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
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คร้ังที่ 2/2556  เร่ือง ผลการประเมิน โครงการประจ าปงีบประมาณ 2555 

3.1-4-8 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆ 
ที่เว็บ  http://private.ocs.ku.ac.th/command/forms/allitems.aspx 

3.1-5-1 เว็บการจัดการความรู้ 
ของฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่ http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=KM  เรื่อง SSL Certificate และ IPv6   และ 
ที่ http://san2.ocs.ku.ac.th/?q=node/14 เรื่อง การติดตั้งระบบ VMware และ vCenter 
Server 4.0 

3.1-5-2 คู่มือปฏิบัติงาน 
3.1-5-3 การแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหวา่งผูป้ฏิบัติงานผ่าน facebook 
3.1-6-1 ประวัติผูบ้ริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ที่เว็บส านักบริการคอมพิวเตอร์  http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/    
เมนู การบริหารงาน > คณะผู้บริหารและบุคลากร 

3.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 2/ 2555 เร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปตีามภารกิจส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 3.1-6-3 รายงานประจ าป ี
ที่เว็บส านักบริการคอมพิวเตอร์  http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/ 
เมนู การบริหาร > เอกสารรายงานประจ าป ี
เอกสารเหมือน 3.1-3-6 

 3.1-6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
ครั้งที่ 2/2555 เรื่อง รายงานการเงิน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 
ครั้งที่ 3/2555 เรื่อง รายงานค าของบประมาณ ประจ าปี 2556 
ครั้งที่ 3/2555 เรื่อง รายงานทางการเงิน 
ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

3.1-6-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
ครั้งที่ 3/2555 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

3.1-6-6 กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวบง่ชี้และคา่เป้าหมาย ปี  2555    
3.1-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 
คร้ังที่ 2/2556  เร่ือง ผลการประเมิน โครงการประจ าปงีบประมาณ 2555 

http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=KM
http://san2.ocs.ku.ac.th/?q=node/14
http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
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3.1-6-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 1/2556 และ 2/2556 
เร่ือง ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2555 

3.1-6-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่  11/2555 เร่ือง ทบทวนกระบวนการหลักส านักบริการคอมพิวเตอร์  

3.1-6-10 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัตงิาน 
3.1-6-11 ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ 
3.1-6-12 รายการกระบวนการหลักที่ส าคญัของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-13 กระบวนการหลักที่ส าคัญของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-14 รายงานการรักษาระยะเวลาการให้บริการตามกระบวนการลงทะเบียนขอรับบญัชีเครือข่ายนนทรี 
3.1-6-15 บันทึกชว่ยจ าการประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3.1-6-16 ค าสั่งส านักฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์และ

การก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานในต าแหน่งและฝา่ยต่าง ๆ  (ค าสั่งที่ 022/2555)  
เอกสารเหมือน  3.1-4-4 

3.1-6-17 ใบมอบหมายงาน (JA) และ และ ค าอธิบายลักษณะงาน (JD) 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/bukhon.asp 

3.1-6-18 แผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/   เมนู  Project  TAB  Complete  ปี 2555    

3.1-6-19 นโยบายและข้อปฏิบัติในการใชเ้ครือข่ายนนทรี 
ที่เว็บ http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/ 
เมนู  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย > นโยบายการใช้งานเครือข่าย 

3.1-6-20 แฟ้มจัดซื้อ / จัดจ้าง 
3.1-6-21 แฟ้มประกาศ  คัดเลือก และบรรจุบุคลากรเป็นพนักงานของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-22 ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการจัดสัมมนาวิชาการ ICT-ed 2011 
3.1-6-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาทางวชิาการ 

“ไอซีทีเพื่อการศึกษา (ICT-ed2012)  และ NetDay 2012  
3.1-6-24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการ

คอมพิวเตอร์    
3.1-6-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์   

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
3.1-6-26 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
วาระเร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือน (ของฝา่ยต่างๆ) 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/bukhon.asp
http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
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เอกสารเหมือน 3.1-4-5 
3.1-6-28 รายชื่อบุคลากรที่เป็นผูบ้ริหารระดับตน้ และค าสั่งแต่งตั้งผูช้่วยผู้อ านวยการส านักบริการ

คอมพิวเตอร์ 
3.1-6-29 การลงเวลาปฏิบัติงานด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1-6-30 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนพฒันาบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-31 ภาพถ่ายห้องออกก าลังกายของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-32 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง ขออนุมัติเบิกค่าตรวจสุขภาพพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได้ประจ าปี 2556 
3.1-6-33 ค าสั่งแต่งตัง้หัวหน้างาน 
3.1-6-34 รายงานการประชุมฝา่ย 
3.1-6-35 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปี 2556 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 
3.1-7-1 ผลการประเมินการบริหารงานส านักบริการคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการประจ าส านักบริการ

คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.1-7-2 ผลการประเมินการบริหารงานส านักบริการคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการประจ าส านักบริการ

คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
3.1-7-3 ระบบเชื่อมโยงรหัสข้อมูลกลางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ที่เว็บ https://data.ku.ac.th/mapping/ 

. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานจ านวน  5  ข้อ ดังนี้ 

 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

    1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร ์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ใหส้อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
         ส านักบริการคอมพิวเตอร์โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 (3.2-1-1) ที่ก าหนดให้เรื่องการจัดการความรู้ อยู่ในแผนตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ โดยมีเป้าประสงค์
คือ คงคุณภาพและพัฒนากระบวนการให้บริการแก่นิสิต  บุคลากร และบุคคลภายนอก  มีการก าหนดประเด็น
ความรู้ (3.2-1-2)  และได้น ามาก าหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ (3.2-1-3)  
 

   1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

        ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ (3.2-1-4) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารเป็น
ที่ปรึกษา และมีผู้ช่วยผู้อ านวยการเป็นประธานคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการฯ ด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ของส านักฯ 
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  1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ

บุคลากรภายในเป็นหลัก รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่หน่วยงานมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการ
ปรับปรุงการท างาน เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ โดยเน้นในให้มีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถบุคลากรของส านักใน 3 ด้าน คือ  ความรู้ด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  (3.2-1-2) 

  
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม 

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1   
   2.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน   
         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากรส านักฯ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการ และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการระดมความคิดและวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนา
ความรู้เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากรส านักให้ได้รับการพัฒนาในหลากหลายหลักสูตรตามความเหมาะสมและความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มท่ีร่วมกันจัดท าขึ้น (3.2-2-1)   

 
   2.2 หน่วยงานควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบตัิงานที่เป็นจุดเด่นของบุคลากร 

โดยเฉพาะดา้นการให้บริการ การปฏิบัติงานตามภารกิจที่สะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพื่อน ามาก าหนด
เป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผล
การด าเนินงาน   

        ส านักบริการคอมพิวเตอร์โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
ชุมชนนักปฏิบัติ (3.2-2-2) โดยให้มีบุคลากรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกชุมชนฯ และแต่ละชุมชนฯได้ส ารวจสมาชิก
กลุ่มเพ่ือหาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม   ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการ
ติดตามรวบรวมการด าเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางของการจัดการความรู้ของส านักฯ 
 

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 
          3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ

ผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอ่ืนๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม 
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อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ 
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
            ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เชิญบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ ได้แก่ 

 การจัดอบรม เรื่อง Service Mind (3.2-3-1) 

 การจัดอบรม เรื่อง จิตวิทยาเพ่ือความส าเร็จ (3.2-3-2)   

 การจัดอบรม เรื่อง สมาธิกับการท างาน (3.2-3-3)  

 การจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (3.2-3-4)   
  

     3.2 หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น การ
ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายดา้นการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน และ
ภายนอกหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที ่

          ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน โดยให้บุคลากร
กลุ่มต่างๆและชุมชนนักปฏิบัติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 2  เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อการ
ถ่ายทอดความรู้  / แบ่งปันความรู้ตามความสนใจดังที่แสดงในข้อ 2.1  คณะกรรมการจัดการความรู้จะสนับสนุน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
ส านักฯ เช่น จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (3.2-3-5) อย่างต่อเนื่อง 

 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

         4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน ตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเขา้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้งา่ย 

       ส านักบริการคอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ติดตามเก็บรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งเป็นบุคลากรของส านักฯ และบุคคลภายนอกที่เชิญมา
ถ่ายทอดความรู้ ตามประเด็นความรู้ที่ได้จัดท าไว้    โดยการบันทึกเป็นวิดีโอ หรือถ่ายภาพกิจกรรม รวบรวม
เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ (3.2-4-1)  น ามาจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลและรวบรวมไว้ในแหล่งความรู้
ต่างๆ ของส านักตามแต่ความสะดวกของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ Blog  Wiki Web Facebook และ อ่ืนๆ   
เพ่ือจะได้ให้ผู้ที่สนใจเรียกดูได้ (3.2-4-2) 

 
  4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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      ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ที่มีอยู่ใน
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น เอกสารประกอบการบรรยายที่ไปอบรมมา  เอกสารความรู้บนอินเทอร์เน็ต และจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ส่งเสริมและให้เกียรติแก่ผู้จัดท า  โดยการเผยแพร่ ในจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และ wiki (3.2-4-3) 

 
           4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ยกย่องให้เกียรติ

แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลา่ว 
 ส านักฯ ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือโดยจัดท าเอกสารประกอบการ

บรรยาย ที่ระบุชื่อผู้ถ่ายทอดความรู้นั้น แจกแก่ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3.2-4-1) 
 
  5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

          5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จาก
การจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
                  จากการติดตามของคณะกรรมการจัดการความรู้ ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการน า
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในช่วงที่ผ่านมา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง แยกตามบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ระบุ
ข้างต้นนั้น ได้แก่ 

 กลุ่มบริหารและจัดการเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   

จากปัญหาความไม่เพียงพอของหมายเลขไอพีรุ่นที่ 4    ส านักฯ จึงไดศ้ึกษาความเป็นไปได้ท่ี 
จ าน าหมายเลขไอพีรุ่นที่ 6 มาให้บริการ ซึ่งจะรองรับการใช้งานแก่ผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นได้เป็นจ านวนมากในอนาคต 
ที่มีการใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่หลากหลายรูปแบบในการเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552–2556 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการก าหนด
กรอบที่ให้โครงข่ายภาครัฐสามารถรองรับการใช้งานและให้บริการอินเทอร์เน็ตโปรโทคอลรุ่น 6 หรือ IPv6 ภายใน
ปี 2555 และมีแผนระยะด าเนินการ (พ.ศ.2556-2558) ต่อไป จะด าเนินการเปลี่ยนถ่ายจากเครือข่าย IPv4 ไป
เครือข่ายที่สนับสนุนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 ในเครือข่ายและบริการภาครัฐ และด าเนินการให้เครือข่าย IPv6 เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และจัดให้มีการทดสอบบริการอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย IPv6 เพ่ือให้แน่ใจว่า
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีมาตรฐานและความม่ันคง  

ส านักฯ จึงได้มอบหมายบุคลากรที่เก่ียวข้องจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เข้ารับการอบรม/ 
สัมมนา  และด าเนินการประเมินความพร้อมของเครือข่ายนนทรี ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย IPv6 กับ
กระทรวงไอซีที จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ได้ทดสอบระบบ IPv6 และวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ได้
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เปิดให้บริการ IPv6 รวมทั้งจัดอบรม/สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ IPv6 เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ท าให้สามารถแก้ปัญหาหมายเลขไอพีไม่เพียงพอกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อ่ืนๆที่ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าให้สามารถรองรับ IPv6 ได้  โดยการ
ให้บริการหมายเลขไอพีให้บริการแบบ Dual Stack คือ ให้บริการทั้ง IPv4 และ IPv6 ควบคู่กันไป  

ส านักฯ ไดด้ าเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับ IPv6 (3.2.5-1)  และจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
 (3.2-5-2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการ IPv6 แก่ผู้ใช้บริการได ้         
 

 กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ  

ส านักฯ  ได้จัดท ามาตรฐานข้อมูลกลางส าหรับระบบสารสนเทศนิสิต (3.2-5-3) และ 
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสารสนเทศ (3.2-5-4) 
 

 กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
       ส านักฯ ได้จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและกลุ่มงาน  

ซึ่งด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2555 (3.2-5-5) ได้แก่ หลักสูตร Service mind 
หลักสูตรจิตวิทยาเพ่ือความส าเร็จ หลักสูตรสมาธิกับการท างาน หลักสูตรการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และ
ได้มีการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ (3.2-5-6) 
 
               5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเปา้หมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
                     จากการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ในรอบปีที่ผ่านมา  ประสบปัญหาเรื่องของ
เวลาในการด าเนินงานน้อยลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดช่วงน้ าท่วม  ท าให้ต้องเร่งจัดท ากิจกรรมในช่วงปลายไตร
มาสที่ 3 และ 4  โดยสรุปเป็นผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ปี 2555 (3.2-5-7)   
 

    5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

จากผลการประเมินคุณภาพจากภายในจาก มก. ไม่มีข้อเสนอแนะด้านการจัดการความรู้ แต่ส านักฯ ก็ได้
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของส านักฯ โดยน าเครื่องมือที่บุคลากรนิยมใช้กันมาใช้ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การใช้ facebook เป็นต้น (3.2-5-9) และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ซึ่งได้ส่งกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “KU ก้าวสู่ IPv6 : ยกระดับ
เครือข่ายนนทรีรองรับบริการอินเตอร์เน็ตยุคใหม่แห่งอนาคต” เพ่ือประกวดรางวัล “Best KU-KM Awards” ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วและขอให้น าเสนอผลงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 (3.2-
5-10)  
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   5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

        ส านักฯ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ  ได้มีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของส านักฯ (3.2-5-8)  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2554 2555 2556 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2554 2555 2556 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ( 2555 –2559 ) หน้าที่ 13 หัวข้อที่ 4.5 
3.2-1-2 เป้าประสงค์ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ 
3.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  วันที่ 20 กันยายน 2555 

เร่ือง แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ปี 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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3.2-1-4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.2-2-1 กลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้  
3.2-2-2 แบบเก็บข้อมูลการขอตั้งชุมชนนักปฏิบัติ 
3.2-3-1 รายงานสรุปผลการจัดอบรม  เรื่อง Service Mind 
3.2-3-2 รายงานสรุปผลการจัดอบรม เร่ือง จิตวิทยาเพื่อความส าเร็จ   
3.2-3-3 รายงานสรุปผลการจัดอบรม เร่ือง สมาธิกับการท างาน  
3.2-3-4  รายงานสรุปผลการจัดอบรม เร่ือง การพัฒนาความคิดอย่างเปน็ระบบ   
3.2-3-5   เอกสารประชาสัมพันธส์าระน่ารู้และกิจกรรม KM  
3.2-4-1 เอกสารประกอบการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ เร่ือง IPV6 
3.2-4-2 เว็บแหล่งเก็บรวบรวมความรู้ของส านักฯ ในแต่ละกลุ่ม และส่วนกลาง  ได้แก่ 

https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/DivxPlayer 
https://blogsan.ocs.ku.ac.th/wordpress/ 
http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=KM 
http://private.ocs.ku.ac.th/   เมนู KM ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
facebook ของส านัก ที่ http://www.facebook.com/groups/187051157977897/ 

3.2-4-3 จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ http://e-working.ocs.ku.ac.th/   หัวข้อ ข่าวแจ้งเวียน 
และเว็บการจัดการความรู้ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ www.wiki.ocs.ku.ac.th 

3.2-5-1 เว็บบริการ  IPV6 
ที่เว็บ http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php 

3.2-5-2 คู่มือปฏิบัติงาน ipv 6 
3.2-5-3 มาตรฐานข้อมูลกลางส าหรับระบบสารสนเทศนิสิต 
3.2-5-4 คู่มือการปฏิบัติงานฝา่ยสารสนเทศ 
3.2-5-5 โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2555 
3.2-5-6 รายงานผลการจัดกิจกรรม KM เร่ือง การเขียนหนังสือราชการ 
3.2-5-7 แผนการจัดการความรูส้ านักบรกิารคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
3.2-5-8 - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  วันที่ 28 มีนาคม 2556   

  เร่ืองเพื่อพิจารณา  2. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ประจ าปี 2555 
- เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 2/2556 
  เร่ือง การประเมินผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยทุธ์  ปีงบประมาณ 2555 

3.2-5-9 เครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส านกับริการคอมพิวเตอร์ (facebook) 
3.2-5-10 บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ 

เร่ือง การน าเสนอผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดรางวลั “Best KU-KM Awards” คร้ังที่ 1 
เอกสารเหมือน 3.4-3-20 

. 

ref3.2-2-1.docx
ref3.2-2-2.pdf
ref3.2-3-1.pdf
ref3.2-3-2.pdf
ref3.2-3-3.pdf
ref3.2-3-4.pdf
ref3.2-3-5.pdf
ref3.2-4-1.pdf
ref3.2-4-2.docx
https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/DivxPlayer
https://blogsan.ocs.ku.ac.th/wordpress/
http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=KM
http://private.ocs.ku.ac.th/
https___webmail.ku.ac.pdf
ref3.2-4-3.docx
http://e-working.ocs.ku.ac.th/
http://www.wiki.ocs.ku.ac.th/
http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2555  ส านักบริการคอมพิวเตอร์  มีผลการด าเนินงาน   6   ข้อ ดังนี้ 
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1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทน
ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน   

   1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบในแต่ละภารกิจหลักของหน่วยงาน 

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีค าสั่งที่  079 / 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่  26 กันยายน 2551 โดยมีผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นประธาน
กรรมการและมีผู้แทนฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ (3.3-1-1) ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการเป็นชุดเดียวกับคณะ
กรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ (3.3-1-2) 

  
   1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทาง

ในการด าเนนิงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างาน
ฯ อย่างสม่ าเสมอ 

        ส านักฯ มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงาน ของคณะกรรมการไว้ในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (3.3-1-1)  แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารฯ มีประธานและกรรมการเป็นชุดเดียวกัน ฉะนั้นในการด าเนินงานได้เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (3.3-1-3, 3.3-1-4) และได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ (3.3-1-5)  เพ่ือรับทราบแผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงส านักฯ ปีงบประมาณ  2556 พร้อมกับ
ไดพิ้จารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 
2556   

 
  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท 

ของหน่วยงาน 

                2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

           ส านักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553  เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน (3.3-2-1)   เพ่ือให้ความรู้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง  ส าหรับการอบรมครั้งนี้ได้มีการ
ระดมความคิดจากบุคลากรทุกระดับเพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีอยู่ทุกๆ ด้านที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความแก่
ส านักฯ ซ่ึงความเสี่ยงที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2554  และความเสี่ยงที่เหลืออยู่น าไป
ททบทวนใหม่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 

           ปีงบประมาณ 2555 ส านักฯ ได้จัดท าแผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง (3.3-2-2) เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการตามแผนและ
มอบหมายให้ทุกฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยง น าเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาจัดล าดับความเสี่ยงที่จะ
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น าไปจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 (3.3-2-3) ต่อมาในช่วงต้นปีงบประมาณ 2555 ได้เกิด
อุทกภัยน้ าท่วม ซึ่งหลังเหตุการณ์น้ าท่วม ส านักฯ จึงได้ทบทวนผลการวิเคราะห์และก าหนดปัจจัยอีกครั้ง พบว่า
ปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานและจะ
น าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 มี 3 ด้าน (3.3-2-4)  คือ 

 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่  การออกแบบระบบมาตรฐานข้อมูลกลาง 
กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

 ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ การบริการอบรมคอมพิวเตอร์ การ
ปรับปรุงอุปกรณ์และสายสัญญาณเครือข่าย กระบวนการส ารองข้อมูล   

 ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ การจัดตั้งระบบส ารองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ 

 ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่  การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การบริหารงานบุคลากรของส านักฯ 

 

           2.2 ประเด็นความเสี่ยงท่ีน ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านชื่อเสียง คุณภาพการให้บริการ รวมถึงความสูญเสียทางดา้นชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นส าคัญ 

ส านักฯ ได้มีการน าประเด็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 

การให้บริการ และชื่อเสียงของส านักฯ (3.3-2-4)  มาพิจารณา ได้แก่  

  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เช่น ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

 ความเสี่ยงด้านบริหารงานบุคคล เช่น ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรคุณภาพให้แก่

หน่วยงานอื่น เป็นต้น     

       2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคน 
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

ส านักฯ ได้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงด้านคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีการ 

ปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ กระบวนการส ารองข้อมูล  ระบวนการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ  (3.3-2-4)   
 

       2.4 จัดล าดับส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

ก่อนเสนอแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อมหาวิทยาลัย ส านักฯ ได้พิจารณาจัดล าดับส าคัญของ 

ปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง  (3.3-2-4)  ได้แก่  
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 การประเมินโอกาสและผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
การปรับปรุงอุปกรณ์และสายสัญญาณเครือข่าย กระบวนการส ารองข้อมูล   

 การประเมินโอกาสและผลกระทบด้านบุคลากร ได้แก่  การบริหารงานบุคคล 

 การประเมินโอกาสและผลกระทบด้านความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ได้แก่ การจัดตั้ง
ระบบส ารองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ 

 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่  การออกแบบระบบมาตรฐานข้อมูลกลาง 

กระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ใน 
ข้อ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง  

กลาง ต่ า ได้ 

ส านักฯ ไดม้ีการก าหนดความเสี่ยงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง และ ต่ า ของ 

ความเสี่ยงทั้ง 3  ด้านที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2 (3.3-3-1)  
 

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านโอกาสและผลกระทบ 

ส านักฯ ไดม้ีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบ ของความเสี่ยงทั้ง  
ด้านที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2 (3.3-3-1, 3.3-3-2)   
 

3.3  การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงใน

อดีต 

 หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

ในการประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง ส านักฯ ได้พิจารณาถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิด 

เหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง (3.3-3-1, 3.3-3-2)  
  

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้าเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าว 
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เกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อม่ันต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ฐานะ
การเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

ในการจัดประเมินผลกระทบของความเสี่ยงของส านักฯ ได้มีการพิจารณาถึงความรุนแรงของ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (3.3-3-1, 3.3-3-2)   
  
 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

            4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานและด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ส านักฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 เสนอต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 

 กุมภาพันธ์ 2555  (3.3-4-1)    

    4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

 ส านักฯ โดยใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T เพ่ือเลือกประเด็นที่จัดท าเป็นแผน 

บริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย    ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (3.3-4-2)    
 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

         5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

          ส านักฯ ได้ติดตามและรายงานก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 
2555  เสนอคณะกรรมการประจ าส านักฯ ทราบ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (3.3-5-1) 

 
     5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
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  ส านักฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 เสนอคณะกรรมการประจ าเพ่ือพิจารณา (3.3-5-1) 
 
 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการ 

 ปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
    ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เสนอผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2554 ให้

คณะกรรมการประจ าส านักฯ ทราบ (3.3-6-1)  คณะกรรมการประจ าส านักฯ มีข้อเสนอแนะ “ให้มีกำรจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศทุกด้ำน”  ส านักฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าฯ 
มาใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 โดยแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์และสายสัญญาณเครือข่าย กระบวนการส ารองข้อมูล  การจัดตั้งระบบส ารอง
และกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ การออกแบบระบบมาตรฐานข้อมูลกลาง และกระบวนการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ เป็นต้น 

 ส าหรับปีงบประมาณ 2555 ส านักฯ ได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 ให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ ทราบ (3.3-6-2) ซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่มีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการปรับปรุงในรอบปีถัดไป (ปีงบประมาณ 2556) 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00  5.00  6 ข้อ  บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 เป้าหมาย 2556 
3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00  5.00  6 ข้อ  บรรลุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการคอมพิวเตอร์  

ที่ 079/2551 ลงวันที่ 26  กันยายน 2551 
3.3-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ที่ 090 / 2552 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 
3.3-1-3 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2554 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2554/meeting2554.htm 
คร้ังที่ 14/2554  เร่ือง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คร้ังที่ 15/2554  เร่ือง การจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คร้ังที่ 18/2554  เร่ือง แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
คร้ังที่ 20/2554  เร่ือง แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
คร้ังที่ 22/2554  เร่ือง แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

3.3-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่ 1/2555   เร่ือง  ความเสีย่ง  ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คร้ังที่ 2/2555    เร่ือง การบรหิารความเสี่ยงส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คร้ังที่ 4/2555    เร่ือง การบรหิารความเสี่ยงส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

3.3-1-5 เอกสารจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
- วันที่ 21 กันยายน 2555 

- วันที่  1 พฤศจิกายน 2555 

3.3-2-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2553   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 

3.3-2-2 แผนด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
3.3-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2554 และ ปี 2555 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2554/meeting2554.htm 
และ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่ 14/2554  เร่ือง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2554/meeting2554.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2554/meeting2554.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
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คร้ังที่ 15/2554  เร่ือง การจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คร้ังที่ 2/2555    เร่ือง การบรหิารความเสี่ยงส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 3.3-2-4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงของส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2555 

3.3-3-1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงของส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2555 
เอกสารเหมือน 3.3-2-4 

3.3-3-2 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ 
เกณฑ์มาตรฐานการก าหนดค่าประเมินผลกระทบ 

3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2555 
3.3-4-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
 3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 3/2555  เร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ  
                          2555   (พร้อมเอกสารแนบวาระ) 

 3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 2/2555  เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.3-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่ 3/2555 เร่ือง รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ 2555  
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระบบพัฒนาบุคลากร  (สกอ. 2.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2555  ส านักบริการคอมพิวเตอร์  มีผลการด าเนินงาน   7   ข้อ ดังนี้ 

 

1. มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต อย่างน้อย 5 ปีขา้งหน้า 

เพื่อ 

ใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย 
              ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  5  ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559   
(3.4-1-1)  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ แล้ว (3.4-1-2) เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการ
ด้านบุคลากรของหน่วยงาน และจัดท าแผนการจ้างงาน / สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ต าแหน่ง 
(3.4-1-3)       
 

     1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร เพื่อให้
ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ 
(competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและ
ทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไป
ท างานในด้านอ่ืนๆ การเขา้ศกึษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น        
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         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะฯ (Competency) 
(3.4-1-4)  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์   (3.4-1-5)  ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการในการอบรมผ่านฝ่ายต่างๆ (3.4-1-6) ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรตามต าแหน่งและกลุ่มงาน (3.4-1-7)  

 
      1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสาย

งานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการสรรหาคน
เก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน    

          ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้น าข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงาน  จากข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรส านักฯ ที่มีต่อสภาพการท างานและที่ท างาน  (3.4-1-8) มาวางแผนปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน  ได้แก่ 

 กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น (3.4-1-9) เพ่ือบ ารุงขวัญและ 
ก าลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 จัดให้พนักงานเงินรายได้ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (3.4-1-10)  

 จัดให้พนักงานเงินรายได้สามารถรับการรักษาจากสถานพยาบาล มก. และเบิกค่า 
รักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี (3.4-1-11) 

 ส ารวจความต้องการ และความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ตามสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (competence) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มงานต่างๆ (3.4-1-6)   
 

     1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงาน และของหน่วยงาน 

          ส านักฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ (3.4-1-12) เพ่ือการวางแผน เพ่ือ
การปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและของหน่วยงาน 
         

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และก าหนด แนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์ 
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อักษร เพื่อให้ได้บุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยวางแผน
ไว้ 
                    ส านักฯ ได้ด าเนินการตามแผนสรรหา คัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานของส านักฯ  ที่ก าหนดไว้ 
โดยมีการปรับแผนในระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถบรรจุบุคคลได้ตามจ านวนอัตราว่างที่มีอยู่  (3.4-2-1)  
ซึ่งได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ภายใตร้ะเบียบและกรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้  
 
 2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (job 
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ 
(competencies ) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและ
ทักษะท่ีจ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
      ส านักฯ มีการวิเคราะห์งานและจัดท าใบมอบหมายงาน (3.4-2-2)  โดยก าหนดให้มีค าอธิบาย
ลักษณะงาน (job description) (3.4-2-2)  มีการระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) (3.4-2-3)  
   
               2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการก าหนดเส้นทาง
เดินของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคล ากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากรแต่
ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
      ส านักฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน ตามแบบฟอร์มที่
ส านักฯ ก าหนด (3.4-2-4) มีการวิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากร (3.4-2-5) เพ่ือพิจารณาหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล  
 
 2.4 มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

         ส านักฯ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน (3.4-2-8) ตามแผนพัฒนา
บุคลากรตามต าแหน่งและกลุ่มงาน ปี 2555 (3.4-2-6) ซึ่งเป็นแผนที่ได้จากการส ารวจความต้องการและความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร (3.4-2-7)  ของคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะฯ (Competency)   และจะใช้
ส าหรับจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2556-59    

 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
    3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน การ

จัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขใน
การท างาน 
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     ส านักฯ จัดให้มีบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
ท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่บุคลากรอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน และสร้างบรรยากาศการท างานให้มี
ความสุข ดังนี้ 

 3.1.1 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน 

  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน  เช่น 
เครื่องพิมพ์ ที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน (3.4-3-1) 

  จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากร  และสถานที่ให้บริการให้เหมาะสม 
 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการให้บริการ (3.4-3-1) 
 
 3.1.2 ด้านสวัสดิการ   

  จัดให้มีกองทุนพัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร 
 (3.4-3-2, 3.4-3-3)  

 จัดห้องพักส าหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในช่วง 23.00 น. (3.4-3-4) 

  สนับสนุนบุคลากรประเภทพนักงานเงินรายได้ให้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ 
มหาวิทยาลัย (กส.มก.)โดยส านักฯ สนับสนุนเงินสมทบร้อยละ 3  ของเงินเดือน  (3.4-3-5)    

  จัดให้มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได ้ ครั้งละ 3  ปี ส าหรับพนักงานฯ ที่มี 
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีส านักฯ ก าหนด (3.4-3-6) 

  จัดให้มีค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับต าแหน่งวิศวกร ซึ่งเป็น 
ต าแหน่งที่หาผู้สมัครบรรจุได้ยาก (3.4-3-7, 3.4-3-8) 

 พนักงานเงินรายได้สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้จากสถานพยาบาล มก. ใน 
วงเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี (3.4-3-10) 
 

     3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้
รางวัลตา่งๆ เพื่อประช าสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับ
รางวัลในด้านต่ างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรือ
งานธุรการอื่นๆ 
      3.2.1 ส านักฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับรางวัลในโครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจ าปี  2555 โดยส านักฯ ได้น าเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมที่น่าจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลคุณภาพจากโครงการ (3.4-3-11) นี้ คือ การ
บริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ โดยระบบ project Management  ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
อิเล็กทรอนิกส์  การเวียนเอกสารและสื่อสารภายในองค์กรที่ท าให้คุณอยากรู้  
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      3.2.2 ส านักฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเสนอผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดรางวัล 
“Best KU-KM Awards” ครั้งที่ 1 จ านวน 1 ชิ้นงาน ชื่อ “KU ก้าวสู่ IPv6 : ยกระดับเครือข่ายนนทรีรองรับ
บริการอินเตอร์เน็ตยุคใหม่แห่งอนาคต” ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วและขอให้น าเสนอผลงานในวันที่ 21 
มิถุนายน 2556 (3.2-3-20) 
 
 3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณี
พิเศษ 
      ส านักฯ มีการยกย่องให้เกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลโดยวิธีต่างๆ ซึ่งส านักฯ ยังไม่มีบุคลากรที่ ได้รับ
รางวัลจากภายนอกส านักฯ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย แต่มีการยกย่องบุคลากรภายในที่ได้รับเลือกจากฝ่ายต่างๆ 
ให้เป็นบุคลากรดีเด่น (3.4-3-12, 3.4-3-13)    
 
 3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน าช่วยเหลือและ
สนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
      ส านักฯ มีระบบพ่ีเลี้ยง ซึ่งได้มีการจัดให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นพ่ีเลี้ยง
สอนงานให้แก่บุคลากรที่บรรจุใหม่ (3.4-3-14) 
 
 3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 
       ส านักฯ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมมือกันท างาน   

3.5.1 ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  คือ 

 มีการประชุมฝ่ายเป็นประจ าทุกเดือน (3.4-3-15) และมีการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารฯ เดือนละ 2 ครั้ง (3.4-3-16) 

  การใช้สื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น face book   (3.4-3-17) 
 

3.5.2 ช่องทางการสื่อสารระหว่าบุคลากรด้วยกัน  ได้แก่ 

 การใช้สื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น face book   (3.4-3-17) 
 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่ างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย สนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 
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            ส านักฯ มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยจัดห้องและอุปกรณ์ออกก าลังกายให้แก่บุคลากร
และจัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัย (3.4-3-19) จัดสวัสดิการให้บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี (3.4-3-18) 

 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยจัดท าแบบสอบถามติดตามการน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(3.4-4-1) 

  
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
     5.1 หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณ

แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

    ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมสัมมาทิฐิให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรทุกระดับ เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2556 (3.4-5-1)  และได้จัดท าเอกสารแนะน าการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านวินัยและ
จรรยาบรรณให้แก่บุคลากรบรรจุใหม่   ซึ่งแจกในการปฐมนิเทศบุคลากรบุคลากรใหม ่(3.4-5-2)   

 
    5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
         ส านักฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติตนของบุคลากรตามข้อตกลงว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร โดย

ให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ติดตามและประเมินระดับการปฏิบัติตนของบุคลากรตามข้อตกลงว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรประจ าปี (3.4-5-3) 

 
    6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
    ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคลส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ (3.4-6-1) และประเมินผลการด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร (3.4-6-2) จากการประเมินผลแผน
พบว่า 
     6.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนคัดเลือก บรรจุ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ 2555 นั้น พบว่า การรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลฯ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากบางรอที่เปิดรับ
สมัครสอบไม่มีผู้ผ่านการสอบ หรือบางรอบผ่านการสอบและรายงานตัวแล้วแต่ไม่มาปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานอ่ืน
เปิดรับสมัครในระหว่างปี บุคลากรส านักฯ ลาออกไปสอบบรรจุเพื่อเปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณที่หน่วยงานอ่ืน จึงมีอัตราว่างเพ่ิมขึ้นจากต้นปีที่ได้ส ารวจไว้ ท า
ให้ต้องมีการปรับแผนในระหว่างปี 
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     6.2 จากการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2555 บุคลากรบาง
ฝ่ายไม่ได้รับการพัฒนาตามแผน เช่นฝ่ายสารสนเทศ เนื่องจาก  
                 6.2.1 ส านักฯ ปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ จากการพัฒนาขึ้นใช้เองเป็นการจ้าง
หน่วยงานภายนอกพัฒนาแทน ท าให้ต้องมีการปรับหลักสูตรจากผู้พัฒนาระบบ เป็นผู้ดูแลระบบแทนเพ่ือรองรับ
นโยบายนี้ ท าให้ไมส่ามารถส่งบุคลากรไปพัฒนาได้ตามแผนวางไว้ 
         6.2.2 หลักสูตรทางด้านเทคนิคเฉพาะทางบางเรื่อง ต้องอาศัยการเข้าร่วมรับการอบรมกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดเปิดอบรม และการจะจัดอบรมเองโดยการเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตร
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดนั้น จะต้องผ่านการขออนุมัติค่าใช้จ่ายจากรองอธิการบดีที่ก ากับ
ดูแลส านักฯ ก่อน หากได้รับอนุมัติจึงสามารถด าเนินการได้ ท าให้มีโอกาสที่บุคลากรจะไม่ได้รับการพัฒนาตามแผน
ที่วางไว้   
  

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร   
      ส านักฯ ได้มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
     ปีงบประมาณ 2554 ส านักฯ ได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2554 (3.4-
7-1) ซึ่งมีการประเมินผลส าเร็จของโครงการ โดยผู้ประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ “ควรมีการก าหนดแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลตามกลุ่มงานให้ครบถ้วนและชัดเจน ”  
 
                 ปีงบประมาณ 2555 ส านักฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะ (Competency) 
และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของส านักบริการคอมพิวเตอร์  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการส ารวจความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคน (3.4-7-2) และส านักฯ ได้น ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและ
กลุ่มงาน   เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2555 (3.4-7-3) ระหว่างรอแผนพัฒนาบุคลากรปี 2555-
2559   
 

 7.2 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      ปีงบประมาณ 2555  ส านักฯ โดยคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะ (Competency) และจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินงานตามแผนจัดท ากรอบสมรรถนะฯ (3.4-7-2)  ซึ่ง
ในช่วงต้นปีงบประมาณเกิดเหตุการณ์ภายพิบัติน้ าท่วมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน จึงได้มีการปรับแผน 
 
 7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป 
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     ส านักฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
บุคลากร เช่น โครงการอบรม  หลักสูตร  service mind  สมาธิกับการท างาน และจิตวิทยาเพ่ือความส าเร็จในการ
ท างาน (3.4-7-4) 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 แผนอัตราก าลงัส านักบริการคอมพิวเตอร์ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 
3.4-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2554 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2554/meeting2554.htm 
คร้ังที่ 2 / 2554 และ 4/2554   เร่ือง กรอบอัตราก าลัง 5 ป ี

3.4-1-3 แผนด าเนนิการคัดเลือก บรรจุบคุคลเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยฯ ประจ าปี 2555 

3.4-1-4  ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์  ที่ 075/2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2554/meeting2554.htm
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะ (Competency) และจัดท าแผนพฒันารายบคุคลของ
บุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์  

3.4-1-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะ (Competency) และจัดท าแผนพฒันา
รายบุคคลของบุคลากรส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ 

3.4-1-6 ผลส ารวจความต้องการหลักสูตรอบรมของบุคลากร 
3.4-1-7   แผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและกลุ่มงาน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
 3.4-1-8  ผลประเมินความพึงพอใจของบคุลากรส านักฯ ที่มีต่อสภาพการท างานและที่ท างาน  

ประจ าปี 2553 
 3.4-1-9 - หนังสือแจ้งเวียน เร่ือง  การประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นประจ าเดือน 

- ประกาศส านักฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรและกลุ่มงานดเีด่น ส านักบริการคอมพิวเตอร์  
  ประจ าปี 2555   

 3.4-1-10 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์   
เร่ือง ขออนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายคา่ตรวจสุขภาพประจ าปีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจ าปี   
2556  (พร้อมด้วยรายชื่อพนักงานฯ)   
เอกสารเหมือน  3.1-6-32 

3.4-1-11 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง ขอส่งรายชื่อพนักงานเงนิรายได้ที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทีส่ถานพยาบาล มก. 

3.4-1-12 รายงานผลการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลของส านักฯ 
3.4-2-1 ผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนนิการคัดเลือก บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี  

2555 
3.4-2-2 ใบมอบหมายงาน (JA) และ และ ค าอธิบายลักษณะงาน (JD) 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/PersonPR/job_assignment.htm 
และ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/PersonPR/job_assignment.htm 

3.4-2-3 ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง (JS) 
3.4-2-4 แบบฟอร์มประเมินผลการปฏบิตัิงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี   

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/form_evaluate.htm 
3.4-2-5 เอกสารแนบวาระการรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 
คร้ังที่  5 / 2556  เร่ือง ผลการวิเคราะห์การเข้าออกงานของบุคลากร ส านักบริการคอมพิวเตอร์  

3.4-2-6 แผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและกลุ่มงาน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
เอกสารเหมือน  3.4-1-7 

3.4-2-7 ผลส ารวจความต้องการหลักสูตรอบรมของบุคลากร 
เอกสารเหมือน  3.4-1-6 

3.4-2-8 ข้อมูลบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา ปี 2555 
เอกสารเหมือน  3.5-1 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/PersonPR/job_assignment.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/PersonPR/job_assignment.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/form_evaluate.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
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3.4-3-1 ภาพห้องท างานบุคลากรและภาพห้องให้บริการที่ KITS 
3.4-3-2 ประกาศส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.4-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 
คร้ังที่ 4/2556  เร่ือง กองทุนพัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

3.4-3-4 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายคา่ที่พักบุคลากร 
3.4-3-5 บันทึกขออนุมัติเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย   
3.4-3-6 ค าสั่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
3.4-3-7 ประกาศส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง หลักเกณฑ์ก าหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได้  
คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร ์

3.4-3-8 ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์  
เร่ือง  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้รับค่าตอบแทนวชิาชีพเฉพาะทางคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ 

3.4-3-10 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง ขอส่งรายชื่อพนักงานเงนิรายได้ที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทีส่ถานพยาบาล มก. 

3.4-3-11 บันทึกส านักประกันคุณภาพ    
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555   เร่ือง ขอให้มารับเงินรางวัล 

3.4-3-12 บันทึกขอเบิกเงินรางวลัโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
พร้อมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้รางวัลส าหรับบุคลากรคุณภาพ ประจ าปี 
2554 และรายละเอียดโครงการฯ 

3.4-3-13 - หนังสือแจ้งเวียน เร่ือง  การประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นประจ าเดือน 
- ประกาศส านักฯ เรื่อง ผลการคดัเลือกบุคลากรและกลุม่งานดีเด่น ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2555   
เอกสารเหมือน 3.4-1-9 

3.4-3-14  บันทึกมอบหมายบุคลากรเป็นพีเ่ลี้ยง สอนงานบุคลากรใหม่ 
3.4-3-15 รายงานการประชุมฝา่ย 
3.4-3-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 และ ปี 2556 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 

3.4-3-17 ข้อมูลจาก facebook การสื่อสารระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัตงิานและผูป้ฏิบัติงานด้วยกัน 
3.4-3-18 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง ขออนุมัติเบิกค่าตรวจสุขภาพพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได้ประจ าปี 2556 
3.4-3-19 ภาพถ่ายห้องออกก าลังกายของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เอกสารเหมือน  3.1-6-31 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
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3.4-3-20 บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ 
เร่ือง การน าเสนอผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดรางวลั “KU-KM Awards” คร้ังที่ 1 

3.4-4-1 ผลการส ารวจการน าความรู้ทีไ่ดร้ับการอบรมไปใช้ในการปฏิบตังิาน 
3.4-5-1 โครงการสัมมาทิฐิ เร่ือง ผูบ้ริหารพบปะบุคลากร และการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณในการปฏบิัติงานใน

หน่วยงานไอซีที และรับแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
วันที่ 25 มีนาคม 2556 

3.4-5-2 เอกสารปฐมนิเทศบุคลากรส านกับริการคอมพิวเตอร์ 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 
เร่ือง วินัยและจรรยาบรรณส าหรับบุคลากร หนา้ 27-47 

3.4-5-3 ผลการติดตามการควบคุมการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบตามข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555 

 3.4-6-1 ผลการด าเนนิงานตามแผนคัดเลือก บรรจุพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ ส านักฯ ปี 2555 
เอกสารเหมือน 3.4-2-1 

3.4-6-2 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2555 
3.4-7-1 โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2554 
3.4-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะ (Competency) และจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคล  ที่เว็บ 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting_competency.htm 
ครั้งที่ 1-4 / 2554  และครั้งที่  1/2555 

3.4-7-3 แผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหนง่และกลุ่มงาน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
เอกสารเหมือน 3.4-1-7 

3.4-7-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ  80.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting_competency.htm
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 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด จ านวน  78.50  คน  และบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนทีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 มีนาคม  2556)  จ านวนรวม 76.50  คน     
 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 
สูตรการค านวณ 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ฯ =    จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ   X 100 
                                                        จ านวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 
       =      76.50    x 100       =   97.45 
                                  78.50 
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเต็ม 5 ได้  = ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ                 X   5 
                     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯที่คะแนนเต็ม 5           

=  
 
 97.45    x 5            =  6.09 = 5.00  คะแนน 

                                                          80.00 
 
ผลการประเมินตนเอง  
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 80 81.63 66 89.19 76.5  97.45 5.00  5.00  5.00  80.00 บรรลุ 80.00 
98 74 78.5  

 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 72 89.44 66 89.19 76.5  97.45 5.00  5.00  5.00  80.00 บรรลุ 80.00 
80.5 74 78.5  
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 รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 3.5 การพฒันาบุคลากร 
3.5-2 สรุปรายชื่อผู้ได้รับการพัฒนาประเภทต่างๆ 
3.5-3 ตัวอย่างแฟ้มเอกสารขออนุมัติอบรม / สัมมนา/ ดูงาน / รับทุนการศึกษา 

 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย   4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดัง
ตารางที ่2.5 

 

ตารางที ่2.5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์   

(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 4.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ  7 7 7  6 5.00 4.00 ไม่พบเกณฑ์ข้อ 4  

. 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ  2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ  2555   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการด าเนินงาน   จ านวน  7  ข้อ  ดังนี้ 
 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
1.1 มีแผนกลยุทธ์การเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ใน

การ 
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

ส านักฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2555-2559 (4.1-1-1) เป็นแผนระยะ 
ยาวทีม่ีการวิเคราะห์แหล่งที่มาของรายได้และประมาณค่าใช้จ่ายที่สอดรับกับแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ของส านักฯ  ซ่ึง
จะช่วยผลักดันให้โครงการตามกลยุทธ์สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปี 2555 แสดงที่มาของรายรับและแผนรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2555 เสนอผู้บริหารส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 
พ.ศ.2555 (4.1-1-2) 
 

1.2 หน่วยงานควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงาน 
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ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามแผน และก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว  ซึ่งอาจจะเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้หน่วยงาน เงินบริจาค หรือหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ  

ส านักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าค าของบประมาณ (4.1-1-3)  ท าหน้าที่วิเคราะห์เบื้องต้น 
ถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ 
เพ่ือตั้งค าของบประมาณประจ าปี ซึ่งได้จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 (4.1-1-4)  และคณะกรรมการฯ เชิญผู้เกี่ยวข้องได้
เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน พร้อมกับแจ้งแผนและปฏิทินการจัดท างบประมาณประจ าปี 2557  
(4.1-1-5)  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556   
 

2.   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน และ
เพียงพอ 

ส าหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ส านักฯ มีแผนรายรับแสดงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพียงพอกับค่าใช้จ่าย (4.1-2-1) ส าหรับการ 

บริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยมีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นที่มา
ของทรัพยากรทางด้านการเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี เงินรายได้มาจากส่วนแบ่งค่าบ ารุงการศึกษา 
รายได้จากการบริการวิชาการ และรายได้จากการบริหารงานของส านักฯ   
 
        2.2 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของ
หน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะท าให้รายได้รายจ่าย 
เป็นไปอย่างเหมาะสม   
    ส านักฯ มีการจัดท าแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินไว้ในเอกสารแผนกลยุทธ์การเงิน
ประจ าปี 2555 หน้า 8 ส าหรับการบริหารภารกิจของส านักฯ ในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและจัดท าแผนใช้
รายจ่ายเงินตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีไว้ในเอกสารแผนกลยุทธ์การเงิน ประจ าปี 2555 หน้า 7-13 
(4.1-2-3) เพ่ือจะท าให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

3.  มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
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    หน่วยงานอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท างบประมาณประจ าปีที่แตกต่างกันได้ แต่อย่างไรก็
ตามหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้ว ก่อนที่จะน างบประมาณประจ าปีเสนอกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน ควรมีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อย
เพียงใด 

 เมื่อวิเคราะห์ตามภารกิจของหน่วยงานแล้ว งบประมาณประจ าปีในแต่ละภารกิจมีความ
เพียงพอ 

มากน้อยเพียงใด 

 เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาหน่วยงานแล้ว งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนา
บุคลากร 

มีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 
    ส านักฯ มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน

ประจ าปีพ.ศ. 2555 (4.1-3-1) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีและนโยบายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งวิเคราะห์
แหล่งรายได้ในอนาคตมารองรับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้มีค าของบประมาณรายได้ประจ าปี  พ.ศ. 2555 ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร ส านักฯ ได้ใช้เงินรายได้มาเสริม
เพ่ือให้มีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (4.1-3-2) ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและการพัฒนา
ของส านักฯ  

       

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดท ารายงานทางการเงินปะจ า ปีงบประมาณ 2555 และน าเสนอรายงาน
ให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ จ านวน 2 ครั้ง (4.1-4-1) 

 
5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใชจ้่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ 

ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

      5.1  จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารเป็นรายงานที่แจ้ง
ให้ผู้บริหารทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการท างานอย่างไรบ้าง มี
งบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

ส านักฯ มีการน าข้อมูลรายรับ รายจ่ายจริงของปีงบประมาณ 2555  มาวิเคราะห์ผลการจ่ายเงิน 
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และมีการวิเคราะห์งบประมาณ  3 ปี  ตั้งแต่ปี 2553-2555 เพ่ือให้ทราบสถานะทางการเงิน อีกทั้งใช้ประกอบการ
จัดท าแผนการจัดท ากลยุทธ์ในปี 2555-2559  (4.1-5-1)  

               5.2  มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรม 

ส านักฯ ได้จัดท าค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรมการให้บริการตามภารกิจของส านักฯ ปีงบประมาณ 2555 

(4.1-5-2)    

               5.3  มีการจัดท ารายงานการลงทุนของหน่วยงาน 
           ส านักฯ ได้จัดรายการลงทุนโครงการอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

รายงานผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน (4.1-5-3) 

     5.4  มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต  
                ส านักฯ มีการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรในการลงทุนโครงการอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (4.1-5-4)  และจัดท าบันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ ศธ. 5013.132/3502 ลง
วันที่  25 ธันวาคม  2555  เรือ่ง ขออนุมัติงบประมาณโครงการอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์  
(4.1-5-5) ปัจจุบันได้รับอนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. วงเงิน 110.98 ล้านบาท 

   
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการ 

ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    6.1 หน่วยงานที่มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว หากส านักงานตรวจ

เงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ไม่มีผลการด าเนินงานในข้อนี้ 
 

  6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (Audit committee) อย่างเป็น
ทางการ   
     ส านักฯ ได้มีบันทึกถึงส านักงานตรวจสอบภายใน มก. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 (4.1-6-1)  โดยเชิญผู้แทนส านักประกันคุณภาพ
เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบภายในของส านักฯ 

   
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน 

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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       7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้
เงิน จัดท ารายงานต่างๆ ที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ของหน่วยงาน    
                   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินในการบริหารและตัดสินใจ  (4.1-7-1) 
 

   7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร / กรรมการประจ าหน่วยงานตามแผนที่ก าหนด   

        ส านักฯ มีแผนการจัดท ารายงานทางการเงิน และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ จ านวน 3 ครั้ง ( 4.1-7-2) และได้จัดท ารายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
เสนอคณะกรรมการประจ าส านักฯ จ านวน  2 ครั้ง  (4.1-7-3)   พร้อมกับรายงานทางการเงินไว้บนเว็บระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ  (4.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  5.00  5.00  7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  5.00  4.00 7 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 แผนกลยุทธ์การเงินส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี  2555-2559 
4.1-1-2 แผนกลยุทธ์การเงินส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ. 2555  
4.1-1-3 ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ 048/2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
4.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm 
คร้ังที่  3/2556  เร่ือง การจัดท าค าของบประมาณเงนิรายได้ ปงีบประมาณ พ.ศ.2557 

4.1-1-5 หนังสือเชิญรับฟังการชี้แจงงบประมาณประจ าปี 2556-2557 
4.1-2-1 แผนภูมิสรุปงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรเปรียบเทียบปี 2551-2555 
 4.1-2-2  แผนกลยุทธ์การเงิน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2555 

หัวข้อ เปรียบเทียบจ่ายจริงปี 2551-2554  หน้า 5 
4.1-2-3 แผนกลยุทธ์การเงิน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2555 

หัวข้อ แหล่งรายรับงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555  หน้า 8 
หัวข้อ แผนรายรับ-จ่าย ส านักบริการคอมพิวเตอร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หนา้ 7-13 

4.1-3-1 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ ศธ.0513.132/0107 ลว. 12 มกราคม 2554  
เร่ือง ขอส่งค าของบประมาณแผน่ดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

4.1-3-2 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ ศธ.0513.132/0589 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2554  
เร่ือง ขอส่งค าของบประมาณเงนิรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ป ี2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่  2/2555   เร่ือง  รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
คร้ังที่  3/2555   เร่ือง  รายงานทางการเงิน 

4.1-5-1 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ ศธ.0513.132/3079 ลว. 5 พฤศจิกายน 2555   
เร่ือง ขอส่งงบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2555 

4.1-5-2 เอกสารรายละเอียดการปันส่วนต้นทุนระดับฝา่ย งบประมาณ พ.ศ. 2555 
4.1-5-3 เอกสารโครงการอาคารเรียนละปฏิบัติการดา้นคอมพิวเตอร์ 
4.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์  ป ี 2555 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่  3/2555  เร่ือง  โครงการอาคารเรียนละปฏบิัติการด้านคอมพิวเตอร์ 

4.1-5-5 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ ศธ.0513.132/3502 ลว. 25 ธันวาคม 2555  
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณโครงการอาคารเรียนละปฏบิัติการดา้นคอมพิวเตอร์ 

4.1-6-1 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์  ที่ ศธ. 0513.132 / 3268 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  
เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

4.1-7-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่เว็บ   http://dss.ocs.ku.ac.th/    เมนู การเงิน 

4.1-7-2 บันทึกที่ ศธ.0513.132/1372  เร่ือง ขอส่งรายงานทางการเงินงวด 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2555 
บันทึกที่ ศธ.0513.132/2134   
เร่ือง ขอส่งรายงานแผน/ผลการรับ-จ่ายงบประมาณปี 2555 ไตรมาส 1-3 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2556/meeting2556.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://dss.ocs.ku.ac.th/
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บันทึกที่ ศธ.0513.132/3085  
เร่ือง ขอส่งรายงานเปรียบเทียบจัดสรรกับรายรับ-จ่ายจริง ไตรมาส 1-4 งบประมาณปี พ.ศ. 2555 

4.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ป ี2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm 
คร้ังที่  2/2555  เร่ือง  รายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
คร้ังที่  3/2555  เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบภายในส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ จ านวน 4  ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้บังคับจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของส านักฯ 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย   4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
 

ตารางที่ 2.6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ  7  7  7   7 4.00 4.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพ
ตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานจ านวน  7   ข้อ  ดังนี้ 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
       1.1 หน่วยงานควรใช้ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน ทั้งนี้ อาจบูรณาการระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ     
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                    ส านักฯ ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับหน่วยงาน ส านัก สถาบัน 
โดยใช้ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพตามคู่มือของมหาวิทยาลัย คือ คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555  (5.1-1-1) เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายใน    

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ด าเนินการ
เป็น 

ประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา 
เพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ส านักฯ ก าหนดให้ทุกกิจกรรมน าวงจร  PDCA  ไปใช้ในการด าเนินงาน  โดยเริ่มจากการจัดท า 
แผน เช่น แผนการด าเนินงานของโครงการประจ าปีงบประมาณ  2555  มีการด าเนินงานตามแผนและรายงานผล
การด าเนินงานเป็นรายไตรมาส เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จัดให้มีการประเมินความส าเร็จของโครงการ และผู้ประเมิน
โครงการให้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงในรอบปีต่อไป ซึ่งหัวหน้าโครงการจะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการ
ที่จะด าเนินงานต่อเนื่องไปในปีถัดไป และบุคลากรทุกคนสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บระบบสารสนเทศ
บริหารโครงการ (5.1-1-2) 

         นอกจากนี้ยังน าวงจร PDCA มาใช้ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพได้จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ    

 
1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกัน 

คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหน่วยงานหน่วยงานย่อย จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
ส านักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับส านัก และระดับฝ่าย (5.1-1-3) เป็นผู้ประสานและผลักดัน 

ให้มีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
           - คณะกรรมการประกันคุณภาพ   มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินการประกัน

คุณภาพของส านักฯ ซึ่งโครงสร้างคล้ายกับคณะกรรมการบริหาร ส านักฯ ต่างกันที่เลขานุการคณะกรรมการประกัน
คุณภาพเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารฯ ในทางปฏิบัติการก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพจะผ่านทางคณะกรรมการบริหารฯ   

         - คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่จัดท าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพ ก าหนด
เกณฑ์คุณภาพ วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลและแหล่งตรวจสอบผลการด าเนินงาน ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการก าหนด
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ก าหนดแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพภายในระดับฝ่าย และจัดท าคู่มือประกันคุณภาพพร้อมด้วยรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักฯ     

             - คณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย  มีหน้าที่ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในระดับฝ่าย ประสานงานเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน เช่น สถิติการให้บริการ เป็นต้น และสนับสนุน
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ข้อมูลการด าเนินงานประกันคุณภาพให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งท าให้ให้บุคลากรทุกระดับ
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักฯ  

             - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ด าเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย  ปีละ 1 ครั้ง 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

    2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญและก าหนด
นโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการบริหารฯ (5.1-2-1)  ที่มีประธานกรรมการและกรรมการ
เหมือนกับคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักฯ    เป็นผู้ก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการและแนวปฏิบัติใน
เรื่องต่างๆ รวมถึงด้านการประกันคุณภาพตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือประกันคุณภาพส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ (5.1-2-2) และส านักฯ ได้ให้ความส าคัญในการมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนิน
ประกันคุณภาพของส านักฯ โดยส่งบุคลากรจากฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และฝ่ายบริหารฯ จ านวน 2 คน เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-2-3) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ  และให้มีส่วนร่วมในจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของส านักฯ    

 
    2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนด

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
        ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ (5.1-2-4) รับผิดชอบ

จัดระบบการประกันคุณภาพ ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม และเสนอผ่าน
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง (5.1-2-5)  

  
    2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงานย่อย ระดับหน่วยงาน ถึง

ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานก าหนด 
         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ก าหนดให้ฝ่ายจัดประชุมฝ่ายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (5.1-2-9) และให้

มีการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุม มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (5.1-2-6) เดือนละ 2 ครั้ง 
และให้มีวาระการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่าย ในการประชุมครั้งที่ 2 ของแต่ละเดือน  เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่าย และจัดให้มีตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย (5.1-2-7) อย่างต่อเนื่องทุกปี 

  
 2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
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         ส านักบริการคอมพิวเตอร์คู่มือการปฏิบัติงาน (5.1-2-8) เพ่ือก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม 

 
 2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ใช้การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (5.1-2-6) เป็นกลไกติดตาม 
ตรวจสอบและกระตุ้นการพัฒนางานของทุกฝ่ายให้มีคุณภาพ โดยให้รายงานความผลการด าเนินงานของฝ่ายเดือน
ละ 1 ครั้ง  และใช้การประชุมฝ่าย (5.1-2-9) เป็นกลไกติดตาม ตรวจสอบและกระตุ้นการพัฒนางานในฝ่ายให้มี
คุณภาพ   

 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

     3.1 หน่วยงานอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน 
และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามลักษณะเฉพาะของส านักฯ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ 
ของหน่วยงานเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริการตามลักษณะเฉพาะของส านักฯ  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ (5.1-
3-1)  ได้แก่  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง 

   ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

 3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน
ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามลักษณะเฉพาะของส านักฯ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ 
ของหน่วยงาน จ านวน 3 ตัวบง่ชี้ (5.1-3-1) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ประเภท กระบวนการ และผลผลิต 
 

 3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ส านักฯ ได้ก าหนดเกณฑป์ระเมินตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของส านักฯ ที่สามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (5.1-3-1)  ได้แก่ 

         ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ก าหนดเกณฑ์ประเมินไว้ที่ 
ร้อยละ 99.50  เป็น 5 คะแนน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ท าให้ส านักฯ ต้อง
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จัดหาระบบต่างๆ ส าหรับบริหารจัดการและการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สามารถบริการไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง  ก าหนดเกณฑ์ประเมิน 
เป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ก าหนดเกณฑ์ประเมิน 
เป็นกระบวนการ ซึ่งในเกณฑ์ข้อ 2 ก าหนดให้วัดผลผลิตด้วย คือ เครื่องที่ให้บริการต้องมีความพร้อมให้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90.00 ท าให้ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมโดยเร็วก่อนการปิดให้บริการในแต่ละวัน 

 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

    ส านักฯ มีแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ( 5.1-4-1) ซึ่งได้มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในตามแผน และประเมินผลส าเร็จของแผนประกันคุณภาพพร้อมข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง (5.1-4-2) 

 
    ส าหรับการด าเนินงานภารกิจนั้น ส านักฯ ได้ก าหนดไว้เป็นตัวบ่งชี้ตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 , 5.3 และ 5.4 ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์การควบคุมคุณภาพ (5.1-4-6) และได้ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ใน SAR ของส านักฯ 

 
   ส านักฯ ได้การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง (SAR) ส านักบริการคอมพิวเตอร์  

เสนอให้คณะกรรมการประจ าส านัก ให้ความเห็นชอบ (5.1-4-3) และได้ส่งแผนพัฒนาและปรับปรุงตามผลการ
ประเมินให้แก่มหาวิทยาลัย (5.1-4-4) พร้อมกับเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารชนโดยน ารายงานไว้ที่เว็บไซด์
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (5.1-4-5) 
 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

    5.1 ส านักฯ ได้เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ส านักฯ พ.ศ.2555-2559 โดยในปี 2555 ได้มีการทบทวนกลยุทธ์  
ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ทุกปี เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (5.1-5-1) 

    5.2 ส านักฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 โดย
รายงานความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นรายไตรมาส (5.1-5-2) เพ่ือก ากับ ติดตาม
ให้มีผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  
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         5.3 ส านักฯ ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ ประจ าปี 2555 เสนอให้คณะกรรมการประจ า
พิจารณา (5.1-5-3, 5.1-5-4)  โดยผลการประเมินกลยุทธ์ที่มีโครงการรองรับในปี 2555 มีจ านวน 11 กลยุทธ์ 
สามารถบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ และไม่สามารถบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของความส าเร็จในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ และพบว่าตัวบ่งชี้กลยุทธ์ที่ไม่
สามารถบรรลุผลได้นั้น เนื่องจากก าหนดตัวบ่งชี้ไม่เหมาะสมและไม่สะท้อนผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นั้น ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนากระบวนการและจัดหาเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้ไว้
เป็น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามกระบวนการหลักไม่น้อยกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 ในการ
น าเสนอผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการประจ า ส านักฯ ได้มีข้อเสนอแนะ คือ จะทบทวนตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์นี้
ให้เหมาะสมส าหรับใช้ประเมินผลกลยุทธ์ในปี 2556 เป็นต้นไป 
 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
    ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการ 

ประกันคุณภาพท่ีถูกต้อง  และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล หน่วยงานย่อย ได้แก่ เว็บระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริการและตัดสินใจ ของส านักฯ (5.1-6-1)  และเว็บเพจภายในส านักบริการคอมพิวเตอร์  (5.1-6-2)  ซึ่ง
ประกอบด้วยเว็บของฝ่ายต่างๆ   

 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ 

หน่วยงาน 
   ส านักฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามภารกิจของส านักฯ ในการให้ข้อมูล

ป้อนกลับ โดย 

 ผู้ใช้บริการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลป้อนกลับผ่านแบบประเมินความพึง
พอใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และส านักฯ ได้น าผลการประเมินฯ มาปรับปรุงการ
ให้บริการ (5.1-7-1)  

 แต่งตั้งบคุคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการภายนอก มาเป็นคณะกรรมการร่วม จัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งจะให้
ข้อเสนอแนะในการจัดสัมมนาวิชาการ เช่น คณะกรรมการ ICTed2011 (5.1-7-2) 

 เชิญบุคคลภายนอก มาประชุมร่วมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เช่น 
การประชุมคณะท างาน NETDAY 2012 (5.1-7-3) 

 แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักฯ เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส านักฯ  (5.1-7-4) และเชิญบุคคลภายนอกมาให้สัมภาษณ์ 

  
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี    

กิจกรรมร่วมกัน 
    ไม่มีผลการด าเนินงาน 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้ 

หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
    อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการการให้บริการ HelpDesk  โดยการใช้ RFID  มาช่วยในการ

ลงทะเบียนขอใช้บริการ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการให้บริการและการระบุตัวตนของผู้รับบริการได้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น 
ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานในส านักฯ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 5  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00  4.00  7 ข้อ  บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 5  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00  4.00  7 ข้อ  บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 
และปีการศึกษา 2555   

5.1-1-2 แผนงาน / โครงการประจ าปี 2555 
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/     
เมนู project  TAB   ALLปี 2555 

 5.1-1-3 
 

ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์   
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 

https://project.ocs.ku.ac.th/
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 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านกับริการ คอมพิวเตอร์ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

5.1-2-1 ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์   
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์  

5.1-2-2 คู่มือประกันคุณภาพส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555 
5.1-2-3 บันทึกสง่บุคลากรไปอบรม 

หลักสูตร เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
5.1-2-4 - ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์   

  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร ์
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝา่ย 

5.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 

วาระเร่ือง การประกันคุณภาพ 
5.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
วาระเร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือน 

5.1-2-7 รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับฝา่ย ปีการศึกษา 2555 
5.1-2-8 คู่มือการปฏิบัติงาน  
5.1-2-9 รายงานการประชุมฝา่ย 
5.1-3-1     คู่มือประกันคุณภาพส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555   หน้า 21 - 24 

เอกสารเหมือน 5.1-2-2 
5.1-4-1 แผนด าเนนิงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 
5.1-4-2 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 
5.1-4-3 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ขอให้คณะกรรมการประจ าส านัก ให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักบริการคอมพิวเตอร์  (SAR) 
5.1-4-4 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ที่ ศธ 0513.132 / 2949  ลงวนัที่ 15  ตุลาคม 2555 
เร่ือง ส่งแผนพัฒนาและปรบัปรงุจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

5.1-4-5 เว็บไซด์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่ http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/ 
เมนู “การบริหาร > รายงานผลการประเมินคุณภาพประจ าปี” 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/
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5.1-4-6 คู่มือประกันคุณภาพส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2554 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2, 5.3 และ 5.4  หน้า 22-24 
เอกสารเหมือน 5.1-2-2 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555  
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2554/meeting2555htm 
คร้ังที่  15/2555 และ 16/2555 
เร่ือง   การก าหนดตัวบง่ชี้และคา่เป้าหมายของตัวบ่งชี้ของกลยทุธ์ ส าหรับปีการศึกษา 2555 

5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่ 11/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 2 
คร้ังที่ 14/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 3  
คร้ังที่ 15/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 3 
คร้ังที่ 16/2555  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 3 
คร้ังที่ 20/2555  เร่ือง ติดตามผลโครงการประจ าปี 2555 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 

5.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 

คร้ังที่ 1/2556 และ 2/2556  
เร่ือง การประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์   ปงีบประมาณ 2555   

5.1-5-4 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 

คร้ังที่ 1/2556 และ 2/2556  
เร่ือง การประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์   ปงีบประมาณ 2555   

5.1-6-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่เว็บ   http://dss.ocs.ku.ac.th/ 

5.1-6-2 เว็บภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่  http://private.ocs.ku.ac.th/default.aspx 

5.1-7-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 
เอกสารเหมือน  2.1-1 และ 2.1-2 

5.1-7-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏบิัติการ 
“ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTEd2011)” 

5.1-7-3 รายงานการประชุม NETDAY 2012 
5.1-7-4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2554/meeting2555htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://dss.ocs.ku.ac.th/
http://private.ocs.ku.ac.th/default.aspx
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 ส าหรับคณะวิชา ส านัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 2555 
หน้า 5  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 
 
. 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2 ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย   99.50 %  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักที่ 2   คือ พัฒนาระบบการให้บริการด้าน ICT เชงิรุก  

ได้ด าเนินงานให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแก่ นิสิต  บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ
จัดให้มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย เครือข่ายและดูแลความพร้อมของการให้บริการ   โดยมีข้อมูลการให้บริการ  
(5.2 -1)  
จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการ วันละ               24  ชั่วโมง  
จ านวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                   10  ระบบ 
ฉะนั้น จ านวนชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการทุกระบบทั้งปี              8760  ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงท่ีทุกระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการ                  117.52 ชั่วโมง 
ฉะนั้น จ านวนชั่วโมงท่ีสามารถให้บริการได้ทุกระบบรวมกันทั้งปี          8642.48   ชั่วโมง 
  

การค านวณ 
ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย    
 
     =  เวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถเปิดให้บริการทั้งปี        X  100 
  เวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเปิดให้บริการทั้งปี 

              =   8642.48  X 100          =     98.66    
                    8760 
 

การแปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =   98.66     X  5        =      4.96  คะแนน 
                    99.50 
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เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จากร้อยละ 99.50   เป็น 5.00 คะแนน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ ์
เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
5.2 7,931.35 ร้อยละ 

98.07 
8642.48   ร้อยละ 

98.66 

4.93 
คะแนน 

4.96 
คะแนน 

ร้อยละ
99.50 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ
99.50  8088 8760 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ ์

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
5.2 7,931.35 ร้อยละ 

98.07 
8642.48   ร้อยละ 

98.66 

4.93 
คะแนน 

4.96 
คะแนน 

ร้อยละ
99.50 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ
99.50  8088 8760 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2 -1 ข้อมูลการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปกีารศึกษา 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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  1. มีการส ารวจความต้องการระบบสารสนเทศของผู้ใช้งานหรือรวบรวมค าร้องขอให้พัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  

  2. มีการวางแผนพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ 

  3. มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

  4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือกระบวนการพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศ   
 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ  2555   ส านักฯ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้    5   ข้อ   ดังนี้ 
 

1. มีการส ารวจความต้องการระบบสารสนเทศของผู้ใช้งานหรือรวบรวมค าร้องขอให้พัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

    1.1 ระบบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตปริญญาตรีคณะวนศาสตร์ วิชาฝึกงานภาคสนาม 
          ส านักฯ ได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการประชุมร่วมระหว่างส านักฯ ส านัก

ทะเบียนและประมวลผล และคณะวนศาสตร์ โดยสรุปสาระการประชุม (5.3-1-1, 5.3-1-2) คือ  
- นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานภาคสนามและลงทะเบียนภาคฤดูร้อนผ่านเว็บด้วยตนเอง 

- รวมรายวิชาฝึกงานภาคสนามและรายวิชาภาคฤดูร้อนเพื่อพิมพ์ใบลงทะเบียน KU2 รวมกัน

เพียง 1 ใบ 

- รวมข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานภาคสนามและรายวิชาภาคฤดูร้อนไว้ในฐานข้อมูล

เดยีวกันเพ่ือสะดวกในการบันทึกคะแนน       

 

2. มีการวางแผนพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ 

2.1 ระบบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตปริญญาตรีคณะวนศาสตร์ วิชาฝึกงานภาคสนาม 

     ส านักฯ ได้วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ การลงทะเบียนเรียนของนิสิตปริญญาตรี  คณะวน 

ศาสตร์ วิชาฝึกงานภาคสนามเพ่ือให้พร้อมรับลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน 2555 (5.3-2-1) 
 

3.  มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

    ส านักฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการรับลงทะเบียนเรียนฯ (5.3-3-1) และพัฒนาระบบงานฯ (5.3-3-2) 
ตามกระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมกับได้ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาคสนามของนิสิตคณะวนศาสตร์ ผ่านการติดตามความก้าวหน้าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 ในที่ประชุม
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ฝ่ายสารสนเทศ จ านวน 3  ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2555  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 และครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2555 (5.3-3-3) 

     
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
    4.1 ระบบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตปริญญาตรีคณะวนศาสตร์ วิชาฝึกงานภาคสนาม 

            4.1.1 ส านักฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตคณะวนศาสตร์ (วิชาฝึกงานภาคสนาม) (5.3-4-1)  พบว่า สามารถด าเนินการได้ผลตามแผนและสามารถรับ
ลงทะเบียนได้ตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยส านักทะเบียนฯ มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงบางรายการส าหรับการ
รับลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 2556  
                     4.1.1.2 ส านักฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มาลงลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานภาคสนาม 
ในระหว่าวันที่ 28-30 มีนาคม 2555 เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการรับลงทะเบียนส าหรับภาคฤดูร้อน 
2556 (5.3-4-2) 

 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือกระบวนการพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศ   

              5.1 ระบบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตปริญญาตรีคณะวนศาสตร์ วิชาฝึกงานภาคสนาม  
                       จากผลการประเมินการด าเนินงานพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนของนิสิตคณะวนศาสตร์ (วิชา
ฝึกงานภาคสนาม) โดยส านักทะเบียนและประเมินผล ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบลงทะเบียนฯ  เพ่ือ
รองรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 2556 (5.3-5-1) คือ ขอให้หน้าจอภาพแสดงข้อมูลของสมาชิก วันที่และ
เวลาที่เปิดให้ลงลงทะเบียนเรียนของนิสิตคณะวนศาสตร์ (วิชาฝึกงานภาคสนาม) พร้อมสิทธิการลงทะเบียนของ
นิสิตให้ชัดเจน พร้อมให้แสดงข้อความเชิญชวนให้นิสิตกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบลงทะเบียน
เรียนของนิสิตคณะวนศาสตร์ (วิชาฝึกงานภาคสนาม) ผ่านเว็บด้วย    

   ส านักฯ ได้ปรับปรุงระบบฯ ตามข้อเสนอแนะแล้ว ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  
2556   (5.3-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3  ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
 4  ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.3 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.3 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-1-1 บันทึกชว่ยจ าการประชุมระบบลงทะเบียนเรียนวชิาฝึกภาคสนามของนิสิตคณะวนศาสตร์  
วันพฤหัสบดีที ่19 มกราคม พ.ศ. 2555  

5.3-1-2 เอกสารประกอบการประชุมวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 
5.3-2-1 แผนพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานภาคสนามของนิสติคณะวนศาสตร์ ผา่นเว็บ 
5.3-3-1 กระบวนขั้นตอนการรับลงทะเบยีนเรียนวิชาฝึกงานภาคสนามของนิสิตคณะวนศาสตร์ ผ่านเว็บ 
5.3-3-2 ระบบลงทะเบยีนเรียนวชิาฝึกงานภาคสนามของนสิิตคณะวนศาสตร์ ผ่านเว็บ 
5.3-3-3 รายงานการประชุมฝา่ยสารสนเทศ 

- คร้ังที่ 2/2555  วันที่ 2 ก.พ. 2555   
- คร้ังที่ 3/2555  วันที่ 1 มี.ค. 2555 

- คร้ังที่ 4/2555  วันที่ 5 เม.ย. 2555 

5.3-4-1 ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาระบบลงทะเบยีนนิสิตคณะวนศาสตร์ฯ 
5.3-5-1 บันทึกส านักทะเบียนฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เตรียมพร้อมระบบลงทะเบียนฯ ภาคฤดูร้อน 2556 
5.3-5-2 ระบบลงทะเบยีนลงทะเบยีนเรียนวิชาฝึกงานภาคสนามของนิสติคณะวนศาสตร์ ผา่นเว็บ ภาคฤดู

ร้อน 2556 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา  2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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  1. มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการให้บริการในแต่ละวัน 

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ  90.00 

  3. มีเอกสาร/สื่อแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ 

  4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสรุปผลการด าเนินงานให้บริการพร้อม
ปัญหาอุปสรรค 

  5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ หรือสรุปผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา  2555   ส านักฯ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้    5   ข้อ   ดังนี้ 

 
1. มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการให้บริการในแต่ละวัน 

ส านักฯ ไดจ้ัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นิสิต ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น ก่อนให้บริการ ดังนี้ 
   1.1  ก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมีการตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ก่อนเริ่มเปิดให้บริการ  
   1.2 ก่อนเวลาเปิดให้บริการทุกวันจะที่การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
หากพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีปัญหา จะมีการบันทึกรายงานปัญหาตามแบบฟอร์มรายงานความพร้อม
เครื่องคอมพิวเตอร์  (5.4-1-1)  พร้อมกับปรับแก้ไขให้เครื่องให้พร้อมใช้งาน 
 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ  90.00 

2.1 ส านักบริการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อาคารกิจกรรมนิสิต ตั้งแต่เดือน 

มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2555 โดยมีเครื่องให้บริการจ านวน 45 เครื่อง เนื่องจากอาคาร KITS1 เกิดความเสียหาย
เนื่องจากอุทกภัยจึงปิดซ่อม  

2.2 ส านักฯ เริ่มเปิดให้บริการที่อาคาร KITS1 อีกครั้งเมื่อเดือนกันยายน  2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  

2556  โดยจะใช้เครื่องที่ได้รับบริจาคจากบริษัทที่ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่ามาให้บริการ จ านวน 140-143 เครื่อง 
ระหว่ารอเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ซึ่งเครื่องที่ให้บริการนี้จะไม่มีการซ่อมแซม ถ้าเครื่องใดเสียก็งดให้บริการ  
ฉะนั้นเครื่องจึงพร้อมให้บริการร้อยละ 100   
 2.3 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไปให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ KITS1 โดยใช้เครื่องรุ่นใหม่ที่เช่า
มา ซึ่งยังไม่พบเครื่องเสีย 
           ข้อมูลจากแบบฟอร์มรายงานความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าอาคารกิจกรรมนิสิตตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2555 (5.4-1-1)  พบว่า 
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมตั้งแต่ 90 %  รวมทั้งสิ้น   1,338  เครื่อง 
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จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการทั้งสิ้น     1,357  เครื่อง 
 
สูตรการค านวณ 

=  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมตั้งแต่ 90 %  x 100 
                  จ านวนเครื่องทีมี่ให้บริการ  

=     1,338 x 100 
       1,357              
=     98.60 
 

3. มีเอกสาร/สื่อแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดท าคู่มือการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีอาคาร KITS1 ซ่ึง 
ประกอบด้วย คู่มือการจองใช้งาน  คู่มือการใช้บริการเครื่องพิมพ์  คู่มือการใช้งาน Scaner   ซึ่งมีท้ังฉบับภาษาไทย
และฉบับภาษาอังกฤษ (5.4-3-1) 
 

  4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสรุปผลการด าเนินงานให้บริการพร้อมปัญหา
อุปสรรค 
    ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์     
ที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์หลังปรับปรุง  (5.4-4-1)  ซึ่งมีผลการประเมินโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
4.10  

 
 5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ หรือสรุปผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการให้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง 
     ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ KITS1 จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่อาคาร KITS1 ภาคปลายปีการศึกษา 2555 
(5.4-5-1)  เช่น 

5.1 มีข้อเสนอแนะว่า “คอมพิวเตอร์ช้ามาก อยากให้หาเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมา
ทดแทน”  ส านักฯ ก็ได้ด าเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มาให้บริการทดแทนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจ านวน 209 
เครื่อง เริ่มให้บริการตั้งแต่ภาคต้น 2556  

5.2  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ บางวันร้อนมาก บางวันหนาวมาก ก็ได้ด าเนินการให้
บริษัทมาตรวจสอบสภาพ และซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยใช้งานได้ดีแล้ว (5.4-5-2) 

5.3 มีข้อเสนอแนะให้เปิดบริการวันอาทิตย์ด้วย ส านักฯ ก็จะน าข้อมูลสถิติการใช้งานมาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนในอนาคต เพ่ือให้บริการเพิ่มเติมเมื่อขึ้นอาคาร 10 ชั้น ต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

https://kits.ku.ac.th/fkits/download/thbooking.pdf
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

3  ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

 4  ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.4 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.4 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-1-1 รายงานการตรวจสอบความพรอ้มของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ KITS1 
5.4-3-1 คู่มือการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่อาคาร KITS1 

ที่เว็บ https://kits.ku.ac.th/   เมนู   Manual 
5.4-4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ที่อาคาร

เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ ภาคปลาย 2555 

5.4-5-2 โครงการให้บริการงานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 
ที่เว็บระบบบริหารโครงการ https://project.ocs.ku.ac.th/ 
เมนู Project > TAB   ALL> ป ี2556 
หัวข้อ ผลการด่าเนินงาน (รายไตรมาส) 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน   จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพ

https://kits.ku.ac.th/
https://project.ocs.ku.ac.th/
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ระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 
 

ตารางที่ 2.7  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5  5   5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  (ก.พ.ร.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่ส าคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลด
ข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ  2555   ส านักฯ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้    5   ข้อ   ดังนี้ 

 

1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

   ส านักฯ ไดท้บทวนและจัดท ากระบวนการหลักท่ีส าคัญตามพันธกิจของส านักฯ (6.1-1-1) ตามที่ปรากฏ
ในแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559  จ านวน 6 กระบวนการ และได้เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555  (6.1-6-2)  ดังนี้ 

1. พัฒนา เฝ้าระวังและบ ารุงรักษา เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ประกอบด้วย กระบวนการย่อย 
2 กระบวนการ คือ 

   1.1 การส ารวจ ปรับปรุง จุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย 

   1.2 การกู้คืนข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย 

2. การให้บริการระบบสนับสนุนการใช้งานเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   ประกอบด้วย 
กระบวนการย่อย 2 กระบวนการ คือ 

   2.1 การขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรี 

   2.2 การมอบหมายการปฏิบัติงาน (ด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) 

3. การจัดท าระบบสารสนเทศใหม่ 

4. การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ (ระบบเดิม) 

5. การจัดอบรม / สัมมนาคอมพิวเตอร์    

    6. การจองและเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร KITS1   
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2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

   2.1 จากผลการด าเนินการในเกณฑ์ข้อ  1  ผลการทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญของส านักฯ ให้
สอดคล้องกับพันธกิจที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559  พบว่ามีการก าหนด
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญที่เป็นกระบวนการใหม่ จ านวน 3 กระบวนการ คือ การส ารวจ 
ปรับปรุง จุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย การกู้คืนข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายและการมอบหมายการปฏิบัติงาน (ด้าน
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) ส าหรับปีงบประมาณ 2555 (6.1-2-1) ซึ่งข้อก าหนดที่ส าคัญของ 3 
กระบวนการได้มาจากการการสอบถาม สนทนาและสังเกตความคาดหวัง/ ความต้องการของผู้รับบริการ  สรุปจาก
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   

 
    2.2  จากผลการทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญของส านักฯ มีกระบวนการย่อยที่จะต้องปรับปรุง 1 

กระบวนการ คือ กระบวนการขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต  ซึ่งได้ก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการที่ใช้ในปีงบประมาณ 2554 (6.1-2-2)  ได้ก าหนดไว้เป็น  รวดเร็ว  สามารถใช้งานรหัสบัญชีได้ทันที  
หลังการทบทวนได้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ส าคัญเป็น   สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  รหัสบัญชีใช้งานได้ทันที  (6.1-
2-3)  และปรับลดเวลาการให้บริการจากเดิม 9 นาที เป็น 8 นาที และเพ่ิมการแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานและความสะดวกในการขอใช้บริการ โดยสามารถใช้บริการจากที่ใดก็ได้ใน
เครือข่ายนนทรีและมีความปลอดภัยด้วยการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน  

 

3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 

    ส านักฯ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับทุกภารกิจ เช่น คู่มือให้บริการ Helpdesk ของฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งจะมีการให้บริการหลายๆ เรื่องอยู่ในคู่มือเดียวกัน  คู่มือพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ
ฝ่ายสารสนเทศ คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายบริการและฝึกอบรม  (6.1-3-1)     

 
     

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ   
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
 
    ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือปฏิบัติงาน Helpdesk ของ
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ได้แก่ กระบวนการขอรหัสเครือข่ายนนทรีของนิสิต  (6.1-4-1)  เพ่ือท าให้
งานมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดร้องเรียน และทดลองให้บริการตามกระบวนการที่
ได้ปรับปรุงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555    
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 5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง    จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจ 

เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

   ส านักฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการบริการการขอรหัสเครือข่ายนนทรีของนิสิต โดยลดเวลาการให้บริการ 
ลงจากเดิม 9 นาทีมาเป็น  8 นาที   และได้จัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการตาม
กระบวนการการขอรหัสเครือข่ายนนทรี  (6.1-5-1) ส าหรับติดตามเก็บข้อมูลการให้บริการมารายงานผลการ
ปรับปรุง  

    ส านักฯ ได้ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการให้บริการตามกระบวนการดังกล่าว  เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 (6.1-5-2) และคณะกรรมการบริหารฯ ได้มี
ข้อสังเกตว่าการให้บริการที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เวลา 9 นาที จะเป็นอยู่ช่วงๆ และคณะกรรมการบริหารฯ ได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ ส ารวจหาสาเหตุ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ 

 
   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ ได้ส ารวจสาเหตุและได้รายงานให้ผู้บริหารทราบว่ามีอุปกรณ์เครือข่ายบางชิ้น

ที่ช ารุดและได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายใหม่แล้ว และได้เก็บข้อมูลการให้บริการ เพ่ือติดตาม
ผลการรักษาระยะเวลาการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานเวลา โดยใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ กพร. 
ก าหนด  (6.1-5-3) พบว่า ในภาพรวมแล้วยังรักษาระยะเวลาการให้บริการได้ตามที่ก าหนดไว้ในกระบวนการ  คือ 
8 นาท ี

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3  ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
 4  ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4  ข้อ 5  ข้อ 5  ข้อ 4.00 5.00  5.00  5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4  ข้อ 5  ข้อ 5  ข้อ 4.00 5.00  5.00  5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1-1-1 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

คร้ังที่ 4/2555 เร่ือง ทบทวนกระบวนการหลักท่ีส าคัญ ปีงบประมาณ 2555 
6.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่  11/2555  เร่ือง ทบทวนกระบวนการหลักของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

6.1-2-1 กระบวนการหลักที่ส าคัญของส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปีงบประมาณ 2555 
6.1-2-2 กระบวนการขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต ปีงบประมาณ 2554 

6.1-2-3 กระบวนการขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต ปีงบประมาณ 2555 

6.1-3-1 คู่มือปฏิบัติงาน   
6.1-4-1 กระบวนการขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต ปีงบประมาณ 2555 

เอกสารเหมือน  6.1-2-3 
6.1-5-1 ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดเก็บข้อมูลการขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต 

https://nontriregis.ku.ac.th/report/nontriregis/ 
6.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm 
คร้ังที่  13/2555  เร่ือง การติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงการะบวนการหลัก 

6.1-5-3  รายงานผลการรักษาระยะเวลาของกระบวนการขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต  
ระหว่างเดือน สิงหาคม 2555 ถึง เดือนพฤษภาคม 2556 

 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meeting/2555/meeting2555.htm
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บทท่ี 2   
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
 
 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีกำรด ำเนินงำนในภำรกิจหลักในรอบปีกำรศึกษำ 2555  จ ำแนกตำมพันธกิจ
หลักได้ดังนี้ 
 
ภารกิจที่ 1  วางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยให้ท้นสมัยและมีประสิทธิภาพ 

1. ขยายช่องสัญญาณเครือข่ายหลักขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที เฟส 3 

                ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ขยายช่องสัญญาณเครือข่ายหลักเป็นขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที และ
ติดตั้งอุปกรณ์ขยำยช่องสัญญำณให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ 34 หน่วยงำนเพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถใช้ช่องสัญญำณ
ขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรใช้งำนเครือข่ำย     
 
 2.  ปรับปรุงสายสัญญาณไฟเบอร์ 

 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ส ารวจ และปรับปรุง เส้นทางสายสัญญาณใยแก้วน าแสง จ านวน 5 
เส้นทาง คือ พร้อมกับจัดท ำแผนผังเส้นทางของสายใยแก้วน าแสง จ านวน 5 เส้นทาง คือ เส้นทางส ารองเชื่อมต่อ
กับอาคารเดิม เส้นทางไปอาคารสารนิเทศ 50 ปี  เส้นทางไปส านักหอสมุด  เส้นทางไปคณะ วิศวกรรมศาสตร์  
และเส้นทางไปคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  

ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย   เฟส 1 ของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน โดยได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือเพ่ิมขีดความเร็วการเข้าถึง
เครือข่าย จ ำนวน 310 จุด พร้อมกับเดินสายน าสัญญาณใหม่ จ านวน 250 จุด 

 
4. พัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
    ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้จัดหำ  และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรกระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย 

(Wireless Controller) จ ำนวน 3 ชุด พร้อมทั้ง ไลเซ่นตส ำหรับอุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย จ ำนวน 1000 ไลเซ็นต์ 
พร้อมกับท ำกำร Upgrade Firmware Access Point รุ่น 1100 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร กำร
เผ้ำระวัง และตรวจสอบ อุปกรณ์ Access Point ที่ให้บริกำร 
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ภารกิจที่ 2  พัฒนาระบบการให้บริการด้าน ICT เชิงรุก 
 
 2.1 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

     2.1.1  ปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล 
     ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ขนำด 70 TB 

พร้อมกับออกแบบเน็ตเวิร์ก ส ำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล คอนฟิกกำรจัดเก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริกำรเมล์ 
ระบบดำต้ำเบส ระบบสำรสนเทศหลักและหน่วยงำนที่ขอใช้พื้นที่ของส ำนักฯ 

 

  
 

2.1.2 พัฒนาบริการพื้นฐานเพื่อการให้บริการ IPv6 

         ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ออกแบบ กำรเปลี่ยนหมำยเลขไอพีของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ไอพีของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ให้บริกำรหลัก พร้อมติดตั้งใช้งำนหมำยเลขอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 หรือ IPv6 ใน
มหำวิทยำลัยเพื่อให้รองรับกำรใช้งำน IPv6 ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 

 
2.1.3 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเว็บโฮสต์ 
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ส านักฯ บริการป้องกันไวรัสบน webhost โดยติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทุก webhost 
ที่ให้บริการบน VMware และด าเนินการตรวจหาและก าจัดไวรัสตามรอบท่ีก าหนดไว้   
 

2.1.4 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเมลเซริฟ์เวอร์ 
ส านักฯ จัดหาซอฟต์แวร์ระบบ Security Mail Gateway จ านวน 3,000 License 

ปรับปรุงระบบป้องกันสแปมเมลใหม่ โดยจัดซื้ออุปกรณ์ Proofpoint มาใช้งานทดแทน IronPort ซึ่งหมดอายุ
ลิขสิทธิ์การใช้งาน   
 2.1.5  บริการซอฟต์แวร์ 

ส านักฯ บริการจัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft Windows มาให้บริการแก่บุคลากรภายใต้ 
เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License)  จ านวน 410 License  ซึ่งนิสิตและบุคลากรสามารถ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.download.ku.ac.th/ 
 
       2.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระบบใหม่) 

             2.2.1 ระบบสารสนเทศเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนในระบบแท่ง โดยพัฒนำให้
หน่วยงำนต่ำงๆ กรอกข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

  

 
 

 

 
     2.2.2  ระบบทะเบียนเรียนนิสิต   
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              2.2.2.1 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศให้นิสิตคณะวนศำสตร์ระดับปริญญำตรี วิทยำเขต
บำงเขนสำมำรถลงทะเบียนเรียนทั้งวิชำฝึกภำคสนำมและวิชำปกติของภำคฤดูร้อนผ่ำนเว็บได้พร้อมกันด้วยตนเอง 
และให้ผู้สอนสำมำรถบันทึกคะแนนได้ในฐำนข้อมูลเดียวกับฐำนข้อมูลภำคฤดูร้อนเพ่ือลดควำมผิดพลำดของข้อมูล 
เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักทะเบียนรับลงทะเบียนเรียน วิชำฝึกภำคสนำม ซึ่งเป็นวิชำที่ต่อเนื่องมำจำก
วิชำที่เปิดสอนในภำคปกติ (ไม่ใช่ภำคฤดูร้อน)  ด้วยกำรรวมรวมเอกสำรลงทะเบียน (KU1) จำกนิสิตแล้วน ำมำ
บันทึกในระบบ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรบันทึกข้อมูล และข้อมูลก็ยังไม่ได้รวมอยู่ในฐำนข้อมูล
เดียวกับภำคฤดูร้อนท ำให้ผู้สอนสับสนในกำรบันทึกคะแนนและส่งคะแนนมำเป็นแบบ KU7 จึงเพ่ิมภำระแก่ส ำนัก
ทะเบียนฯ ในกำรบันทึกคะแนนจำกแบบ KU7 และข้อมูลก็มีโอกำสผิดพลำดได ้ 

 2.2.2.2 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบงำนสนับสนุนกำรลงทะเบียนของนิสิตกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ (กยศ.) และนิสิตกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต (กรอ.)  โดยเพ่ิมกำรตรวจสอบรหัส
นิสิต ตรวจสอบกำรลงทะเบียน และจัดท ำสรุป ค้นหำรหัสนิสิต น ำเข้ำข้อมูลนิสิต กยศ. และ กรอ.สู่ระบบ
ลงทะเบียนนิสิตและน ำเข้ำจ ำนวนเงินกู้ที่ได้รับกำรอนุมัติ 

 2.2.2.3 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงกำรภำคพิเศษ เวอร์ชัน 3  โดยให้
นิสิตสำมำรถลงทะเบียนเรียนและช ำระค่ำลงทะเบียนผ่ำนระบบ Bill Pament ซึ่งเริ่มใช้งำนตั้งแต่ภำคปลำย 2555 
เป็นต้นไป 

 
 2.2.3 ระบบสารสนเทศจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตโครงการภาคพิเศษ 

                ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนิสิตโครงกำร
ภำคพิเศษต่ำงๆ  ซึ่งแบบเดิมโครงกำรฯ เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกนิสิตจนครบถ้วนแล้วจึงจะโอนเงินให้แก่
มหำวิทยำลัย ท ำให้เสียเวลำในกำรรอรับเงินโอน   ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำใหม่นี้จะช่วยในกำรจัดเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมโดยให้นิสิตช ำระเงินผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ นิสิตของโครงกำรภำคพิเศษสำมำรถพิมพ์ใบแจ้งกำรช ำระ
เงิน หรือ KU9 (Bill Payment) ได้เองและน ำไปช ำระเงินที่ธนำคำรก่อนกำรลงทะเบียนเรียน หลังจำกนั้นนิสิตก็
สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทำงออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ระบบนี้ได้เปิดให้บริกำรตั้งแต่ภำคปลำยปีกำรศึกษำ 2555 

 
                2.2.4 ระบบสารสนเทศส าหรับช าระเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านธนาคาร (Bill Payment) 

               ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรช ำระเงินค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำของนักเรียน
โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ผ่ำนธนำคำร โดยนักเรียนสำมำรถพิมพ์ใบแจ้งกำรช ำระเงิน (Bill 
Payment) จำกระบบแล้วน ำไปช ำระเงินที่ธนำคำร  หลังจำกนั้นก็สำมำรถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจำกระบบได้ด้วย
ตนเอง  เมื่อหมดก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำเล่ำเรียนแล้ว ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถดำวน์โหลด-อัพ
โหลดข้อมูลกำรช ำระเงินจำกธนำคำรเข้ำสู่ระบบ ERP ได้โดยเลย  

2.2.5  ระบบจัดท าค าของบประมาณครุภัณฑ์ไอซีที  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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       ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับรวมรวมค ำของบประมำณครุภัณฑ์ไอซีทีตำมแผน
แม่บทไอซีที โดยให้สำมำรถแยกประเภทหน่วยงำนที่ของบประมำณตำมกลุ่มกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย 
เช่น ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนบริกำรวิชำกำร ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้ำนบริหำรทั่วไป เป็น
ต้น และแยกค ำของบประมำณตำมกลุ่มเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยได้ เพ่ือให้สำมำรถรำยงำนค ำขอ
งบประมำณ ในระดับต่ำงๆ ได้ เช่น ระดับมหำวิทยำลัย ระดับวิทยำเขต และระดับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน 
 
 2.2.5 ระบบประเมินความพึงพอต่อการจัดกิจกรรมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

            ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมค่ำงๆ ของส ำนักฯ เพื่อให้
บุคลำกร สำมำรถประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมได้ทำงเว็บ 

 
2.3  การปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ระบบเดิม) 

     2.3.1  ระบบทะเบียนเรียนนิสิต   

          2.3.1.1 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบพิมพ์ทรำนสคริปต์และเอกสำรรับรอง โดยกำรปรับปรุงกำร
พิมพ์แบบรำยงำนผลกำรศึกษำของนิสิตและเอกสำรรับรองตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด   

 2.3.1.2 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบค ำขอและจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้เพ่ือให้สำมำรถจัดท ำ
ค ำของบประมำณเงินรำยได้ได้ตำมกลุ่มที่ก ำหนด ได้แก่ กลุ่มวิชำกำร  กำรวิจัย บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรทั่วไป เป็นต้น นอกจำกนี้ยังได้วิเครำะห์และออกแบบระบบเพ่ือรองรับกำรจัดเก็บ
ข้อมูลในส่วนของเงินรับฝำกกลุ่มทุนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย และรองรับกำรประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ใน
อนำคตและเตรียมควำมพร้อมรับมือกำรเข้ำร่วมกลุ่มประชำคมอำเซียน 

 2.3.1.3 ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงระบบบริกำรเกรดออนไลน์ โดยให้ผู้กรอกคะแนนสำมำรถ
ตรวจสอบคะแนนจำกเอกสำรรำยงำนผลกำรเรียน KU5 ได้เอง ก่อนบันทึกคะแนน และส่งรำยงำนผลคะแนนไปยัง
ระบบฐำนข้อมูลกลำง ภำยในเวลำ 1 ชั่วโมงหลังจำกอำจำรย์ผู้สอนบันทึกคะแนนในระบบเกรดออนไลน์ ซึ่งจะลด
ภำระของส ำนักทะเบียนฯ ในกำรตรวจสอบคะแนนจำกรำยงำนผลกำรเรียน KU5 

 2.3.1.4 ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงระบบรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศนิสิต ให้สำมำรถรำยงำนข้อมูลที่
เกี่ยวกับนิสิตให้เป็นปัจจุบัน เช่น ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมของนิสิตจ ำแนกตำมคณะ ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุด/
ต่ ำสุด N อันดับแรกจ ำแนกตำมคณะ รำยชื่อนิสิตที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.5 และ รำยชื่อนิสิตปริญญำ
ตรีที่มีผลกำรเรียนอยู่ในกลุ่ม 5A เป็นต้น และประสำนงำนกับผู้ใช้เพื่อแก้ปัญหำกำรเข้ำใช้ระบบ และกำรเรียกค้น
ข้อมูลนิสิตตลอดเวลำ เช่น ก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้ระบบให้กับผู้ใช้รำยใหม่ของหน่วยงำนคณะ/ภำควิชำ 

 2.3.1.5 ส ำนักฯ ได้ประสำนงำนกับผู้พัฒนำระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ให้แก้ปัญหำระบบเพ่ือให้
ระบบท ำงำนได้อย่ำงปกติและให้แก้ปัญหำกำรเข้ำใช้ระบบ และกำรจัดกำรข้อมูลที่ปรึกษำ เช่น กำรปรับแก้ข้อมูล
ให้ถูกตอ้ง และกำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้ระบบให้กับผู้ใช้รำยใหม่ของหน่วยงำนคณะ/ภำควิชำ 
 2.3.1.6 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบลงทะเบียนเรียนผ่ำนเว็บ ส ำหรับนิสิตหลักสูตรภำษำไทย เพ่ือ 
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ก ำหนดเงื่อนไขของกำรลงทะเบียนวิชำ 01162422 และ 01162423 ซึ่งหำกนิสิตต้องกำรลงทะเบียนวิชำ 
01162422 หรือ 01162423 ให้เลือกลงทะเบียนได้เพียงวิชำเดียว และไม่สำมำรถลงทะเบียนร่วมกับวิชำอ่ืน ๆ ได ้ 
 2.3.1.7 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้สำมำรถจัดท ำข้อมูลกำรช ำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (Bill payment) ในรูปแบบของระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร (ERP) ได ้
 2.3.1.8 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบกรอกประวัตินิสิตใหม่ระดับปริญญำตรี เพ่ือเก็บข้อมูลประวัติ
นิสิตใหม ่หลักสูตรนำนำชำติ ให้เป็นภำษำอังกฤษ 
 2.3.1.9 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบรำยงำนข้อมูลแบบส ำรวจนิสิตใหม่ เพ่ือให้กองแผนงำน
สำมำรถอัพโหลดข้อมูลดิบเพ่ือสร้ำงรำยงำนได้ และให้กองแผนงำนสำมำรถจัดกำรระบบให้เจ้ำหน้ำคณะน ำข้อมูล
ไปใช้งำนได้ 
 

 2.3.2  ระบบประเมินออนไลน์  

 2.3.2.1 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบประเมินควำมพึงพอใจต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ม ี
ควำมพร้อมรองรับกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินฯ เสนอให้มหำวิทยำลัยทรำบและเพ่ือรับรองกำรประเมินของ สมศ. และ สกอ. 
 2.3.2.2  ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้นิสิต และอำจำรย์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ประเมินกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเว็บไซต์ อำจำรย์เข้ำตรวจสอบผลกำรประเมินกำรสอนได้  
                 2.3.2.3  ส ำนักฯ บริหำรจัดกำรระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี/ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เพ่ือให้บุคลำกร และนิสิตที่สังกัดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทุกหน่วยงำนเข้ำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก ผ่ำนระบบออนไลน์ได้  

 
 2.3.3  ระบบค าขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (e-revenue) 

     ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงระบบค ำขอและจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ (e-revenue) ให้มีควำม 
พร้อมในกำรรองรับกำรรวมกลุ่มประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 ขับเคลื่อนแผนงำนและยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย 
 2.3.4 ระบบการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร 

       ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร ให้สำมำรถหักหนี้ต่ำง ๆ 
ตำมล ำดับเจ้ำหนี้ สำมำรถน ำเข้ำและส่งออกหนี้ต่ำง ๆ ปรับปรุงหน้ำจอให้แสดงรำยกำรต่ำง ๆ ทั้งรำยรับ และ
รำยจ่ำยทั้งหมด และปรับปรุงกำรรำยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 
 
 
 
 ภารกิจที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนิสิต บุคลากร และชุมชน   
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     3.1 จัดอบรมคอมพิวเตอร์ 
           ในปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมเพ่ือให้ควำมรู้ทำงวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต บุคลำกร มก. และบุคคลทั่วไป จ ำนวน 15 หลักสูตร (ไม่นับซ้ ำ กรณีเปิดหลำยรุ่น)  คือ  
      1.1 หลักสูตร  “สร้ำงเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle”   วันที่ 18-19 มิถุนำยน 2555   

จ ำนวน ผู้เข้ำรับกำรอบรม 23 คน 

 1.2 หลักสูตร “มือใหม่สร้ำงเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver”  วันที่ 9- 11  

กรกฎำคม 2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 29 คน 
 1.3 หลักสูตร “สู่ชีวิตที่ทันสมัยด้วย Windows 7  รุ่นที่ 3” วันที่ 17 กรกฎำคม 2556 จ ำนวนผู้
เข้ำรับกำรอบรม 32 คน 
 1.4 หลักสูตร “สร้ำงและบริหำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 1” วันที ่
12-23-24 กรกฎำคม 2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 23 คน 
 1.5 หลักสูตร “สร้ำง e-Book และ e-Pub อย่ำงมืออำชีพด้วย Adobe Indesign”  วันที่ 25-26 
กรกฎำคม 2555 จ ำนวน 25 คน 
 1.6 หลักสูตร “โปรแกรม R ส ำหรับงำนวิจัย” วันที่ 6-7 สิงหำคม 2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 29 คน 

  1.7 หลักสูตร “Microsoft Office 2010 รุ่นที่ 2”  วันที่ 22-24 สิงหำคม 2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 37 คน 

 1.8 หลักสูตร “Microsoft Access รุ่นที่ 2”  วันที่ 27-28 สิงหำคม 2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 61 คน   
 1.9 หลักสูตร “สร้ำงและจัดกำรเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 2”  วันที่ 15-16 ตุลำคม 
2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 34 คน 
 1.10 หลักสูตร “Joomla Advaced Extensions”  วันที่ 17-18 ตุลำคม 2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 23 คน 
 1.11 หลักสูตร “Android App Development with Java  รุ่นที่ 2” วันที่  24-26 ตุลำคม 
2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 33 คน 
 1.12 หลักสูตร “สร้ำงสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงมืออำชีพด้วย Microsoft Publisher”  วันที่ 8-9 
พฤศจิกำยน 2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 18 คน 
 1.13 หลักสูตร “Microsoft Access  รุ่นที่ 3”  วันที่28-29 พฤศจิกำยน 2555 จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 81 คน 
 1.14 หลักสูตร “สร้ำงและบริหำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 2” วันที่ 
12-13 ธันวำคม 2555  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 23 คน 
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 1.15  หลักสูตร “พ้ืนฐำนกำรสร้ำงและจัดกำรเอกสำรสำนักงำนด้วย Microsoft Office 2010” 
วันที่ 6-8 มีนำคม 2556  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 16 คน 
 1.16  หลักสูตร “สร้ำงงำนสื่อสิ่งพิมพ์องค์กรอย่ำงมืออำชีพด้วย Microsoft Publisher” วันที่ 
18-19 มีนำคม 2556  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 9 คน 
 1.17  หลักสูตร “ครบเครื่องกำรใช้งำน Microsoft Excel ระดับองค์กรขั้นสูง” วันที่ 20-22 
มีนำคม 2556  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 20 คน 
 1.18  หลักสูตร “สร้ำงและจัดกำรเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla” วันที่ 25-26 มีนำคม 2556  
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 33 คน 
 1.19  หลักสูตร “Joomla Advance Template & Mobile Workshop” วันที่ 27-29 มีนำคม 
2556  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 17 คน 
  
 3.2 บริการคอมพิวเตอร์   
       3.2.1 บริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร Kasetsart IT Square (KITS1)   
               ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์จัดบริกำรคอมพิวเตอร์ ณ อำคำร Kasetsart IT Square 
(KITS1) ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎำคม 2555 หลังจำกปิดซ่อมแซมเนื่องจำกเหตุกำร์ณอุทกภัยน้ ำท่วม โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริกำร จ ำนวน 143 เครื่อง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 โซน  A  ให้บริกำรใช้งำนเครื่อง HP รุ่น DC7900SFF  จ ำนวน 25 เครื่อง 

 โซน  B  ให้บริกำรใช้งำนเครื่อง HP รุ่น DC7900SFF  จ ำนวน 36 เครื่อง 

 โซน  C  ให้บริกำรใช้งำนเครื่อง HP รุ่น DC7900SFF  จ ำนวน 36 เครื่อง  

 โซน  D  ให้บริกำรใช้งำนเครื่อง IMAC ของ Apple    จ ำนวน 12 เครื่อง            

และ เครื่อง HP รุ่น DC7900SFF จ ำนวน 29 เครื่อง  

 โซน  F  ให้บริกำรใช้งำนเครื่อง HP รุ่น DC7900SFF  จ ำนวน  5 เครื่อง 
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 (เป็นห้องสนทนำกลุ่มย่อย จ ำนวน 5 ห้อง ให้บริกำร ห้องละ 1 เครื่อง)  

      นอกจำกนี้ ได้ส ำรองห้อง โซน  E  ไว้ให้มหำวิทยำลัยใช้งำนอบรมและทดสอบระบบ ERP ตลอด
ทั้งปี โดยมีเครื่อง notebook  ให้บริกำร จ ำนวน 29 เครื่อง  ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลกำรให้บริกำรได้ที่ภำคผนวก 
 

      3.2.2 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร ศร.1 (KITS 2) 
                 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อำคำร ศร.1 (KITS 2) โดยจัด

เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook Dell รุ่น Vostro 1720 ให้บริกำรกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรบูรณำกำร ในวัน
จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.30 – 17.30 น. จ ำนวน 2 ห้องๆ ละ 73 เครื่อง รวม 146 เครื่อง ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลกำร
ให้บริกำรได้ท่ีภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 3.3 จัดสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป  

        ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์จัดสัมมนำทำงวิชำกำร ให้แก่บุคลำกร มก. และบุคคลทั่วไป จ ำนวน 2 
ครั้ง ดังนี้ 
       3.4.1 สัมมนำทำงวิชำกำรไอซีทีเพ่ือกำรศึกษำไทย (ICTEd 2012) หัวข้อ “ภำวะกำรเรียนรู้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ในศตวรรษที ่21”   เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภำคม 2555  มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ ำนวน 229 คน  

       3.4.2 สัมมนำทำงวิชำกำร NETDAY 2012 หัวข้อ “Cloud Over IPv6 - Survival strategy for 
the next decade”  เมื่อวันที่ 24-26 ตุลำคม 2555 มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ ำนวน 191 คน 
 
 
 
 
 3.4 บริการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ 
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        ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนเว็บในกิจกรรมบรรยำย/สัมมนำของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย จำกห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ห้องประชุมก ำพล อดุลย์วิทย์ ห้องประชุมธีระ 
สูตะบุตร และอำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ผ่ำนทำงเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย (ที่ http://live.ku.ac.th) ให้แก่
หน่วยงำนต่ำงๆ จ ำนวน 11  หน่วยงำน จ ำนวน 31 ครั้ง โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรถ่ำยทอด 168 ชั่วโมง (ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 พฤษภำคม 2556)  ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลกำรให้บริกำรได้ที่ภำคผนวก 

 

 
 
 

 3.5 บริการงานการเรียนการสอนทางไกล  

        ในปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรห้องกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 2 ห้อง   
เพ่ือถ่ำยทอดกำรเรียนกำรสอนจำกวิทยำเขตบำงเขนไปยังวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ ำนวนภำค
กำรศึกษำละ 6 วิชำ ดังนี้ 

 

 ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2555  จ ำนวน 6 วิชำ คือ 
1. ปัญหำกำรสอบบัญชี  
2. กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร 
3. สุขภำพเพ่ือชีวิต หมู่1  

4.  สุขภำพเพ่ือชีวิต หมู่2  
5.  สุขภำพเพ่ือชีวิต  
6.  สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต 

 

ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2555 จ ำนวน 6 วิชำ คือ 
1.   หลักกำรสอบบัญชี 4.   สุขภำพเพ่ือชีวิต หมู่ 2 
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2.   แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์กับปรัชญำ 
3.   สุขภำพเพ่ือชีวิต หมู่ 1 

5.   หลักกำรจัดกำรฟำร์ม 
6.   ทฤษฏีกำรบัญชี 

ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลกำรให้บริกำรเพิ่มเติมได้ที่ภำคผนวก 

 
 3.6 บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 

          ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ให้บริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงำนภำยใน มก. และ
หน่วยงำนภำยนอก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคมคม 2556) ดังนี้ 

    3.6.1  บริกำรห้องคอมพิวเตอร์แบบช ำระค่ำธรรมเนียมเต็มตำมอัตรำ มีหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยมำใช้บริกำรจ ำนวน  117 หน่วยงำน  ซึ่งใช้บริกำรจ ำนวน 2,527 ชั่วโมง 

    3.6.2  บริกำรห้องคอมพิวเตอร์แบบยกเว้น / อนุเครำะห์ค่ำธรรมเนียม มีหน่วยงำนทั้งภำยใน
มหำวิทยำลัยมำใช้บริกำรจ ำนวน 28 หน่วยงำน      

 

 3.7 บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                     ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบยืม-คืนแก่หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย ทั้งประเภทเสียค่ำธรรมเนียมและไม่เสียค่ำธรรมเนียม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคมคม 2556) ดังนี้ 

3.7.1 แบบช ำระค่ำธรรมเนียม จ ำนวน  4 หน่วยงำน  จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  39 เครื่อง 

3.7.2 แบบยกเว้น / อนุเครำะห์ค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 29 หน่วยงำน จ ำนวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์  553 เครื่อง 
 

3.8 บริการมัลติมีเดีย 

ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรมัลติมีเดีย ได้แก่ พิมพ์โปสเตอร์ พิมพ์เอกสำรสี ถ่ำยภำพติดบัตร 

 แปลงข้อมูล ท ำส ำเนำซีดี และสแกนภำพ  ซึ่งมีผู้ใช้บริกำรถ่ำยภำพติดบัตร จ ำนวน 973 ครั้ง และมีกำรใช้บริกำร
สแกนภำพจ ำนวน 4 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคมคม 2556) ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภำคผนวก 
 

3.9 บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยรูปแบบเว็บเพจและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.9.1 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ปรับปรุงเว็บเพจมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่เว็บ 

http://www.ku.ac.th  โดยปรับรูปแบบและกรำฟิกหน้ำแรกใหม่ ให้มีเนื้อที่ในกำรประกำศข่ำวกระชับและ
น่ำสนใจมำกขึ้น ปรับปรุงหน้ำเว็บภำษำอังกฤษ แบบเดียวกับภำษำไทย ออกแบบเทมเพลตแต่ละ level ให้มี
รูปแบบเดียวกัน และจัดท ำระบบกำรป้อนและแก้ไขข้อมูล ให้หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลด ำเนินกำรเองได้  
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 โดยมีสถิติผู้เข้ำเยี่ยมชมเว็บมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2555 ถึง 28 
กุมภำพันธ์ 2556 จ ำนวน 1,318,622  ผู้เข้ำชม    
 (ที่มำ : Google Analytics   https://www.google.com/analytics/reporting)  
 

3.9.2 จัดท ำเอกสำรเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดท ำเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่บนเว็บ 
จ ำนวน 2 เรื่อง และ  คลังรูปภำพ-วีดีโอ ดังนี้ 

         3.9.2.1  จัดท ำเว็บนิตยสำรเกษตรศำสตร์ (KU e-Magazine)  เดือน ๆ  ละ 1 ฉบับ ซึ่งมี
เ นื้ อ ห ำ เกี่ ย ว กั บ ด้ ำ นกำ ร เ กษตร  ไ อที คอม พิว เตอร์  แ ละ เ รื่ อ งน่ ำ รู้ ทั่ ว ไป  โ ดยส ำม ำรถ อ่ ำน ได้ ที่ 
http://www.ku.ac.th/e-magazine/  

             3.9.2.2  จัดท ำเว็บคอมพิวเตอร์สัมพันธ์  จัดท ำทุกเดือน ๆ ละ 1 ฉบับ ในแต่ละฉบับจะมี
ข่ำวสำรด้ำนโครงกำร กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนำ เยี่ยมชมดูงำน และผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักบริ กำร
คอมพิวเตอร์ โดยสำมำรถอ่ำนได้ท่ี http://www.cpc.ku.ac.th/news/comsumpan/ 

 
3.10  ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 

         ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้ำนวิชำกำรและพัฒนำ 

สมรรถนะนิสิต ได้รับมอบหมำยให้ออกข้อสอบทดสอบควำมรู้ด้ำนไอทีแบบ Multiple Choice ให้แก่นิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ส ำหรับกำรทดสอบควำมรู้ด้ำนไอทีแบบออนไลน์ ซึ่งได้จัดสอบ ณ ห้องสุธรรมอำรีกุล 
ตั้งแต่เดือน กันยำยน 2555 ถึง กุมภำพันธ์ 2556 จ ำนวน  5 ครั้ง จ ำนวนนิสิตที่เข้ำรับกำรทดสอบประมำณ 1,000 
คน 

https://www.google.com/analytics/reporting
http://www.cpc.ku.ac.th/news/comsumpan/


บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
     ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีพันธกิจหลักในกำรสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอน/กำรบริหำรจัดกำร โดยมี
ระบบและกลไกในกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำร
ปฏิบัติงำนและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 

ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จ ำนวน 12 ตัวบ่งชี้   
ในปีกำรศึกษำ 2555 พบว่ำ ส ำนักฯ มีผลกำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84  อยู่ในระดับดีมำก  ส่วน
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย   4.68  ผลประเมินไดคุ้ณภำพระดับดีมำก 

  

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 
 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก  

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกจิหลัก - - 5.00 4.50 4.13 4.15 4.71 4.38 ดีมำก ดี  

องค์ประกอบท่ี 3  กำรบรหิำร
และจัดกำร  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก  ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมำก ดี  

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกกำรประกันคณุภำพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี  ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  กำรพัฒนำ
และปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมำก ดีมำก  

เฉลี่ยภำพรวม 5.00 5.00 4.90 4.63 4.13 4.15 4.84 4.68   

ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก   
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 ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลกำรประเมิน 4.51-5.00) รวม  8  ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 

1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน  8 ข้อ  5.00 
2.3 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและผู้บรหิำรทุกระดบั

ของหน่วยงำน 
7 ข้อ 5.00 

3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู ้ 5 ข้อ 5.00 
3.3 ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
3.4 ระบบกำรพัฒนำบคุลำกร 7 ข้อ 5.00 
3.5 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพฒันำควำมรู ้และทักษะวิชำชีพที่

สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
97.45 5.00 

6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 5 ข้อ 5.00 
 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับด ี (คะแนนผลกำรประเมิน 3.51-4.50) รวม  4  ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.15 4.15 
2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำร 
4 ข้อ 4.00 

4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 6 ข้อ 4.00 
5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 7 ข้อ 4.00 

* ฉบับส่งส ำนักประกันคุณภำพ ใช้ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์   มีจุดแข็ง และจุดที่ควร
พัฒนำ ซึ่งส ำนักได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงไว้ดังนี้  

 

 จุดแข็ง  
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์ และแผนด ำเนินกำร 
1. พันธกิจทั้ง 3 ด้ำน สนับสนุนกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของส ำนักฯ และ
ตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลยัในกำรเป็น  e-University 

 1.คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มกีำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยตำ่งๆ ในแต่ละโครงกำรอย่ำงเป็นระบบและ
สม่ ำเสมอ ท ำให้ผู้บริหำรได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำและสำมำรถปรับ
แผนกำรด ำเนินงำนได้ทันต่อเหตุกำรณ์ 

2. ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทีบุ่คลำกรมีส่วนรว่ม  
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
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ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก  
1.มีควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ได้รับ
กำรพัฒนำมำอยำ่งต่อเนื่อง 

ไม่มี 

2. มีภำพลักษณ์ควำมเป็นองค์กำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศชั้นน ำ  

3. เป็นองค์กรที่สะสมควำมรู้และเทคโนโลยีมำอย่ำงต่อเนื่อง  
4. เป็นองค์กรที่หน่วยงำนภำยนอกให้ควำมร่วมมือและให้ควำมเชื่อถือ   
5. มีระบบรักษำควำมปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่มี
ประสิทธิภำพสูงและได้พัฒนำขึ้นใช้เอง ท ำให้ประหยัดงบประมำณไปได้มำก 

 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  
1. มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ คือ ได้รับอนุมัติก่อสร้ำงอำคำรส ำนกับริกำร
คอมพิวเตอร์หลังใหม่ ที่สำมำรถขยำยกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น 

 1. บุคลำกรของส ำนักฯ ได้รับกำรพัฒนำตนเองและเพิ่มพูนควำมรู้
ประสบกำรณ์จำกกำรฝึกอบรม สัมมนำในงำนที่ปฏิบัติอยู่อย่ำงทั่วถึง
ทุกคน 

2. บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนบริกำรพื้นฐำนได้เป็นอย่ำงดี  2. มีสภำพแวดล้อมในส ำนกังำนที่ดี มีอปุกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนที่
ครบถ้วนและทันสมัย มีบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน และมีระเบียบ
ในกำรเพิ่มค่ำตอบแทนพิเศษในต ำแหนง่ที่เป็นสำขำขำดแคลน 

3. ผู้บริหำรระดับสูงมีควำมรู้และควำมช ำนำญในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนภำยนอก 

 3. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้พัฒนำระบบงำนใหม่ๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ และบำงชิ้นงำนได้รับรำงวัลยกย่องประกำศเกียรติคุณ
จำกมหำวิทยำลัย 

4. ส ำนักฯ มีบริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ที่มีอุปกรณ์พร้อม และ
มีผู้ใช้บริกำรจำกภำยนอกให้ควำมสนใจในกำรใช้บริกำรอย่ำงมำก ซ่ึงเป็นกำร
ใช้ทรัพยำกรที่เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 

 

5. ส ำนักฯ มีทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนให้อย่ำงเพียงพอและทันสมัย และ
จัดสภำพแวดล้อมให้มีบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน  

  

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ  
1.มีแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนทำงด้ำน
กำรเงิน 

ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1. ส ำนักฯ สนับสนุนกำรใช้หลักกำรประกันคุณภำพมำเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำ 

 1. ส ำนักฯ มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมลูสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
คุณภำพ ครบทั้ง 6 องค์ประกอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2. ส ำนักฯ มีผลกำรด ำเนินงำนในตัวบ่งชี้ตำมอัตลักษณ์อยู่ในเกณฑ์
สูงและสำมำรถเป็นที่พึ่งพำทำงวิชำกำรในกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศให้แก่หน่วยงำนอื่นได้ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
1. มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญของส ำนกัฯ ให้
สอดคล้องกับกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่แปลงแปลงอยู่เสมอ เพือ่เพิ่ม
ควำมสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลำในกำรใช้บริกำร 

1. ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงกระบวนกำรหลักกำรให
บริกำรตำมภำรกิจอย่ำงครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำน ท ำให้เกิด
ควำมสะดวกและรวดเร็ว เช่น กำรขอรหัสเครือข่ำยนนทรีของนิสิต  

 แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์  และแผนด ำเนินกำร 
1. ควรมีกำรทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ์ให้
ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่ำเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจบุัน   
 

ไม่มี 
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ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
2. ควรมีกำรทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
ประจ ำปีที่เหมำะสมที่จะท ำให้ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ์สัมฤทธิ์ผล 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก  
1. ควรมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ที่สะสมมำจำกรุ่นสู่รุ่น
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้องค์ควำมรู้สูญหำยไป 

ไม่มี 

2. ควรขอสนับสนุนเงินงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยให้เพียงพอ เพื่อมำชว่ย
ในกำรบริหำรจัดกำรและบรกิำรด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยส ำหรับ
ส่วนกลำงมหำวิทยำลัย 

 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  
1. ควรได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขยำย
บริกำรใหม่อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  

ไม่มี 

2. ควรจัดท ำแผนแม่บทกำรใช้อำคำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์หลังใหม่ 
รองรับกำรขยำยตัวในกำรใช้งำนและกำรให้บริกำร 

 

3. ควรจัดท ำแผนให้บริกำรเชิงรุก ที่จะเป็นแหล่งหำรำยได้ของหน่วยงำน ซ่ึง
จะเป็นส่วนในกำรพื่งพำตนเอง 

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ  
1. ควรมีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินให้เหมำะสม  เช่น  กำร
ก ำหนดเป้ำหมำยตวับ่งชี้กลยุทธ์ทำงกำรเงินที่ท้ำทำยเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ในกำรหำรำยได้ที่ก ำหนดไว ้ เป็นต้น 

ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1. ควรท ำกำรชี้แจงให้บุคลำกรเข้ำใจว่ำกำรปฏิบัติงำนประจ ำที่ทกุคนได้
ด ำเนินกำรอยู่นั้น ได้ใช้หลักกำรของกำรประกันคุณภำพอยู่แลว้ เช่น วงจร 
PDCA แต่ยังขำดกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลหลักฐำนในกำรตรวจสอบเท่ำนั้นและ
ควรแนะน ำวธิีกำรจัดเก็บหลกัฐำนอย่ำงเป็นระบบ  

1. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักฯ ควรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนใน
ระดับส ำนักฯ แก่หนว่ยงำนภำยใน สร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงำนย่อยเพื่อกำรขับเคลื่อนอย่ำงมีประสิทธภิำพ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพฒันำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
1. ควรน ำเครื่องมือที่ทันสมัยที่มีอยู่มำสนับสนุนกระบวนกำรยอ่ยต่ำงๆ 1. ควรขยำยผลกำรทบทวนกำรปรับปรุงในส่วนของกระบวนกำร

ย่อย เพื่อให้กระบวนกำรหลักส ำคัญได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง
ครบถ้วน 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์  และแผนด ำเนินกำร 
1. ส่งเสริมให้บุคลำกรระดับปฏิบัติงำนเข้ำใจ และรับทรำบถึงตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยของแต่ละกลยุทธอ์ย่ำงครบถ้วน  

ไม่มี 

2. ควรก ำหนดตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ที่สะทอ้นผลส ำเร็จของกลยุทธ์อยำ่งชัดเจน  
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก  
1. ควรเสริมระบบส ำรองข้อมูลที่ติตดตั้งภำยนอกหน่วยงำน เพื่อป้องกำร
สูญเสียข้อมูลส ำคัญยำมเกิดภัยพิบัต ิ เนื่องจำกเป็นระบบที่มีรำคำสูงและขำด
งบประมำณสนับสนุน 

 1. ขำดแผนกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ในปี 2555 ไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป (2556) ที่เสนอมำ
เป็นของปี 2554-55 

 2. กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงแบบส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมได้ยำก 
(ไม่ทรำบว่ำมีแบบส ำรวจ online) 
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ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  
1. ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำงำนที่มีควำมรู้ทำงวิชำกำร แต่ขำดประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรงำนและบริหำรคนอย่ำงมีประสิทธิภำพไปพร้อมๆ กัน 

 1. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน เหมือนกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของผู้บริหำร ส่วนใหญ่จะเป็นกำรติดตำมงำนของแต่ละ
ฝ่ำยในส ำนัก แต่ไม่พบข้อสรุปกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนใน
ภำพรวมของส ำนักฯ ว่ำแต่ละโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่
อย่ำงไร 

2. ควรมีกิจกรรมที่ให้บุคลำกรทกุระดับพบปะสนทนำและเปลี่ยนควำม
คิดเห็นร่วมกันให้มำกขึ้น 

2. กำรรวบรวมวิเครำะห์ สังเครำะห ์สิ่งที่ได้จำกกำรถำ่ยทอดควำมรู้
ตำมประเด็นที่ส ำนักฯ ก ำหนดไวย้ังไม่ครบถ้วน พบเพียงประเด็น
กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย ส่วนประเด็นกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศและกำรเพิ่มประสิทธภิำพในกำรท ำงำน ยังไม่พบว่ำมี
กำรสรุปประเด็นที่ส ำคัญและเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อกัษร  

3. ภำรกิจขยำยตัวเร็ว  บุคลำกรควรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน
ให้ทันกับภำรกิจที่ขยำยตัว 

  

4. ควรปรับปรุงระบบกำรบริหำรและจดักำรทรัพยำกรให้สอดรับกับปริมำณ
ทรัพยำกรที่เพิ่มมำกขึ้น 

  

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ  
1. ควรปรับปรุงระเบียบในกำรจัดเก็บคำ่บริกำรที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้
ครอบคลุมกับบริกำรที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 

 1. เอกสำรรำยงำนทำงกำรเงินไม่ครบถ้วนตลอดปีงบประมำณ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1. บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนควรท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญเร่ืองกำร
ประกันคุณภำพมำกขึ้น 

ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
1. ควรจัดท ำกระบวนกำรย่อยให้ครอบคลุมกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญ เช่น 
กระบวนกำรที่ 2.1 กำรให้บริกำรระบบสนับสนุนกำรใช้งำนเครือข่ำยและ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์  และแผนด ำเนินกำร 
1. ควรเพิ่มช่องทำงถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของแต่ละกลยุทธ์ให้แก่
บุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องทุกปีก่อนกำรด ำเนินงำน และควรแปลงแผน
สู่กำรปฏิบัติให้ถึงตัวบุคคล และก ำหนดตัววัดควำมส ำเร็จระดับบุคคลที่
เหมำะสม   

ไม่มี 

2. ทบทวนและก ำหนดตัวบ่งชี้กลยุทธ์ที่สำมำรถวัดควำมส ำเร็จได้ชัดเจน   

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก  
1. ขอสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดหำระบบส ำรองข้อมูลส ำหรับส ำรอง
ข้อมูลที่ส ำคัญในกำรบริหำรและด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยั เพื่อติดต้ังไว้
ภำยนอกหนว่ยงำน  

1. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรให้บริกำร ควรเพิ่ม
บทสรุปในประเด็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและ
บทสรุปด้ำนกำรเงิน เพื่อพจิำรณำควำมคุ้มค่ำของกำรจัดอบรม  
 

 2. ควรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในปี 2555 
ไปจัดท ำแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปี 2556 ต่อไป 
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ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  

1. ควรจัดหาหลักสูตรภาวะความเป็นผู้น าให้กับบุคลากรระดับหัวหน้างาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการที่ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งบริหาร และควร
สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานด้านบริหาร นอกเหนือจากงาน
ทางด้านเทคนิค 

1. ส ำนักฯ ควรก ำหนดรูปแบบของกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักฯ ให้ชัดเจน เพือ่จะได้ทรำบวำ่กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยมำกนอ้ยเพยีงใด มีปัญหำอุปสรรคอะไร และจะมีกำร
แก้ไขอยำ่งไร 

2. จัดกิจกรรมสันทนำกำรเพิ่มขึ้น เพื่อให้บุคลำกรได้มีโอกำสแลกเปลี่ยน
ควำมคิด ซ่ึงจะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และรับทรำบควำมเคลื่อนไหวและ
ข่ำวสำรของส ำนักฯ 

2. ส ำนักฯ ควรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ จัดเก็บ และเผยแพร่ในแต่ละประเด็นที่มีกำรก ำหนดไว้ 
เกี่ยวกบักำรถำ่ยทอดควำมรู้ที่ส ำนกัฯ ได้จัดขึ้นทุกกิจกรรม 

3. ควรใช้เครื่องกำรจัดกำรควำมรู้มำเสริมในกำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถ
พัฒนำตนเองได้เร็วขึ้นทันต่อภำรกิจที่เพิ่มขึ้น และควรทบทวนนโยบำยใน
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ เช่น บำงภำรกิจที่เดิมด ำเนินกำรเองอำจจะจ้ำง
หน่วยงำนที่มีควำมช ำนำญมำด ำเนินกำรแทน เป็นต้น 

 

4. ทบทวนกำรบริหำรงำนด้ำนบุคคลให้เหมำะสม เช่น โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำน ภำระงำน อัตรำก ำลัง กำรมอบหมำยงำน เพื่อให้รองรับกับ
กิจกรรมและบริกำรที่จะขยำยตัวมำกขึ้น พร้อมกับหำเครื่องมือมำช่วยรองรับ
ภำรกิจที่ขยำยตัวมำกขึ้น  

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ  
1. ทบทวนและปรุงระเบียบกำรจัดเกบ็ค่ำบริกำรให้ครอบคลุมกับบริกำรที่จะ
เกิดขึ้นในอำคำรหลังใหม่ 

 1. ควรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตลอดปีงบประมำณให้ครบถ้วน 
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักให้ครบเกณฑ์ 

 2. ควรพิจำรณำวิเครำะห์เปรียบเทียบสดัส่วนกำรใช้เงินงบประมำณ
ของแต่ละยุทธศำสตร์ / โครงกำรเพื่อเป็นข้อมูลในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทำงกำรเงิน 

องคป์ระกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1. หัวหน้ำงำนและบุคลำกรที่เป็นกรรมกำรประกันคุณภำพของฝ่ำย ควร
ได้รับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ เช่น หลักสูตรเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน เป็นต้น ซ่ึงจะท ำให้มีควำมเขำ้ใจใน
ระบบประกันคุณภำพมำกขึ้น 

ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
1. ประชุมผู้ปฏิบัติงำนเพื่อก ำหนดกระบวนกำรย่อยตำ่งๆ ให้ครบถ้วน ไม่มี 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนกั 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจำกกำรจัดตั้งเป็น “ศูนย์คอมพิวเตอร์” สังกัดสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2518 เพ่ือให้บริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์แก่ นิสิต อำจำรย์  ข้ำรำชกำร  และ
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในปี พ.ศ. 2523    สถำบันวิจัยและพัฒนำฯ ได้ปรับโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนภำยในใหม่ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเปลี่ยนเป็น หน่วยคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ำยบริกำรงำนวิจัย สถำบันวิจัย
และพัฒนำฯ  

ต่อมำในปี พ.ศ. 2528 ได้ยกฐำนะส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำระดับคณะเมื่อวันที่ 25 
มกรำคม พ.ศ. 2528 ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ (ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 13 ฉบับวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2528)  โดยแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 4 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรและธุรกำรทั่วไป ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
และฝ่ำยระบบและพัฒนำโปรแกรม  

ปัจจุบันส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ปรับโครงสร้ำงให้เหมำะสม เพ่ือรองรับกำรขยำยบริกำรไปยังหน่วยงำน
และวิทยำเขตต่ำงๆ  โดยแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 4 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ฝ่ำยบริกำรและฝึกอบรม  
ฝ่ำยสำรสนเทศ และฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  
 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงงำนบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์อย่ำงเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง  ทั้งกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์แก่นิสิต อำจำรย์ ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ในสังกัดมหำวิทยำลัย ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัยที่ใช้ชื่อเรียกว่ำ "เครือข่ำยนนทรี" ซึ่งมีพิธีเปิดใช้
งำนอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันที่ 2 ธันวำคม 2535  ปัจจุบันได้เชื่อมโยงเครือข่ำยไปยังทุกหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  และได้ติดตั้งเครือข่ำยไร้สำย (KUWiN) ทั่วทุกพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยวิทยำเขตบำงเขน  
และขยำยไปยังทุกวิทยำเขต  
 
  ตั้งแต่ ปี 2528  จนถึงปัจจุบัน ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน  4 คน คือ 

1. ผศ. ยรรยง บุญหลง           ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร วำระท่ี 1  ตั้งแต่ปี   2528 – 2530 
2. ผศ. ยรรยง บุญหลง           ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร วำระท่ี 2  ตั้งแต่ปี   2530 – 2533 
3. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ             ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร วำระท่ี 1  ตั้งแต่ปี   2533  - 2537 
4. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ             ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร วำระท่ี 2  ตั้งแต่ปี   2537  - 2541 
5. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ             ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร วำระท่ี 3  ตั้งแต่ปี   2541  - 2544 
6. รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์        ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร วำระท่ี 1  ตั้งแต่ปี   2544  - 2548 
7. รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์        ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร วำระท่ี 2  ตั้งแต่ปี   2548  - 2552 
8. รศ. ประดนเดช นีละคุปต์     ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร วำระท่ี 1  ตั้งแต่ปี    2552  - 2556 
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1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธำน นโยบำยและวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมไปสู่เป้ำหมำยที่ส ำนักฯ ได้วำงไว้  และสนองต่อปรัชญำและปณิธำนของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนี้ 
 

ปณิธำน  :    มุ่งม่ันพัฒนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เป็นมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ชั้นน ำ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็น องค์กรที่มีควำมเข้มแข็งด้ำน ICT เพ่ือสนับสนุน 

กำรเป็น e-University และ Research University  

พันธกิจ (Mission)   
       ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีพันธกิจ  3  ประกำร 

1. วำงแผนและพัฒนำปรับปรุงระบบ ICT ของมหำวิทยำลัยให้ท้นสมัยและมีประสิทธิภำพ  
2. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำน ICT เชิงรุก  
3. พัฒนำศักยภำพด้ำน ICT ของนิสิต บุคลำกร และชุมชน   

 
นโยบำย (Policy) 
 

  ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนไว้ ดังนี้ 
 

1.  นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
1.1 เพ่ือปรับปรุงและขยำยโครงข่ำยพื้นฐำนให้ครอบคลุมทุกคณะ ส ำนัก สถำนีวิจัยและทุกวิทยำเขต 

โดยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมเชื่อถือได้สูงให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้รองรับกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบต่ำงๆอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2 เพ่ือให้สำมำรถเชื่อมต่อกับเครือข่ำยงำนวิจัยในระดับชำติและนำนำชำติที่มีควำมเร็วสูงและมี 
ประสิทธิภำพ 

1.3 เพ่ือให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่พอเพียงและมีคุณภำพ ส ำหรับกำรเรียนกำร 
สอนและงำนวิจัย 

1.4 เพ่ือเป็นศูนย์ในกำรรับฝำกคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แก่ คณะ 
ส ำนัก  สถำบัน 
 

 2.  นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
2.1  เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมีข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อตอบสนองต่อกำร 

บริหำรจัดกำรในทุกระดับชั้นเช่น มหำวิทยำลัย วิทยำเขต คณะ ส ำนัก สถำบันและภำควิชำ 
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2.2  เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศบริหำรกำรศึกษำ 
2.3  เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือน ำไปสู่ระบบบริกำรแบบ e-Service และบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ  

(one stop service) 
2.4   เพ่ือให้ฐำนข้อมูลเชื่อมต่อระหว่ำงวิทยำเขตเป็นระบบเดียวกัน 
2.5   เพ่ือสร้ำงสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูลพื้นฐำนสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรบริหำร และ  

กำรวิจัย เพื่อให้มีกำรใช้งำนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 3.  นโยบำยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือให้อำจำรย์มีเครื่องมือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
3.2 เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวิจัย 

 
 4.  นโยบำยด้ำนกำรบริหำร 

 4.1 ด้ำนกำรบริหำรบุคคล 
4.1.1 ปรับปรุงกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้มีกำรใช้งำนฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรงำนและ 

ตัดสินใจ 
4.1.2 ปรับเปลี่ยนลักษณะของกำรท ำงำนให้มีลักษณะแบบ proactive มำกขึ้น 

          4.1.3 สร้ำง career path  ให้กับบุคลำกรในทุกต ำแหน่ง 
4.1.4 ส่งเสริมกำรฝึกอบรมในทุกต ำแหน่ง โดยสร้ำงเป็นระดับของควำมรู้ เช่น ควำมรู้ตำม 

ต ำแหน่งงำนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 เป็นต้น 
4.2 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

         4.2.1 เน้นกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกมำกข้ึน 
4.3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน 

          4.3.1 เพ่ิมเงินรำยได้จำกโครงกำรพัฒนำวิชำกำร เช่น กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอกและองค์กร 
ภำคเอกชน โดยท ำในลักษณะ partnership หรือท ำงำนวิจัยร่วมภำคเอกชน 

          4.3.2 เพ่ิมเงินรำยได้จำกระบบสำรสนเทศและระบบงำนที่พัฒนำภำยใน 
 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนไว้ 5 ประกำร ดังต่อไปนี้  
 
1. มหำวิทยำลัยมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพ และควำมมั่นคง 
2. มหำวิทยำลัยมีระบบสำรสนเทศที่พร้อมใช้สนับสนุนกำรบริหำรงำน 
3. บุคลำกร และนิสิตมีไอซีทีที่เหมำะสมเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
4. สังคมและชุมชนได้ประโยชน์จำกกำรใช้ไอซีทีที่เหมำะสมผ่ำนงำนบริกำรวิชำกำร 
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5. สร้ำงควำมรู้ นวัตกรรม และพัฒนำไอซีทีเฉพำะด้ำนเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรพ่ึงตนเอง 

1.3 เอกลักษณ์ของส ำนัก 
 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย มีเครือข่ำยที่มปีระสิทธิภำพ  และบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์
อย่ำงเหมำะสม  
 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของส ำนัก 

 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีแผนงำน / โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2555 ตำมภำรกิจของส ำนัก ดังนี้ 
กลยุทธ ์ แผนงำนประจ ำปี โครงกำรประจ ำปี 

1.1บ ำรุงรักษำเครือข่ำยและ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
และอุปกรณ์สนับสนุน 

แผนปรับปรุงและ
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. โครงกำรขยำยช่องสัญญำณเครือข่ำยหลักขนำด 1 กิกะ
บิตต่อวินำที  
2. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสัญญำณเครือข่ำย
ไร้สำย  
3. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบควบคุมกำรกระจำย
สัญญำณเครือข่ำยไร้สำย  
4. โครงกำรปรับปรุงสำยสัญญำณไฟเบอร์ 
5. โครงกำรจัดท ำห้อง Data center 

1.2 บริหำรจัดกำร  
และพัฒนำปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพ เครือข่ำยและ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
และอุปกรณ์สนับสนุน 

แผนพัฒนำและปรับปรุง
ให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย 

1. โครงกำรปรับปรุงระบบกำรส ำรองข้อมูล 
2. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบป้องกันควำมปลอดภัย
บนเซิร์ฟเวอร์ 
 

2.1 วิเครำะห์และออกแบบ
มำตรฐำนข้อมลูกลำง 

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 1.โครงกำรออกแบบระบบมำตรฐำนข้อมูลกลำง  
  

3.1 ก ำหนดกระบวนกำร
มำตรฐำนที่ใช้ในกำรพัฒนำ
ระบบงำนสำรสนเทศ 

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 1. โครงกำรสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ  
 

3.3 ก ำหนดกระบวนกำร
มำตรฐำนในกำรคงควำม
ต่อเนื่องของกำรให้บริกำร
สำรสนเทศ 

แผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 1.โครงกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่
ในวงจรกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  

4.1 ก ำหนดกระบวนกำร  
ตรวจ บ ำรุงรักษำและ
จัดสรรกำรให้บริกำร
ทรัพยำกรทำงสำรสนเทศ 

แผนพัฒนำและปรับปรุงกำร
บริหำรและจดักำรเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจหลัก 

1. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงและพัฒนำ ประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำน 
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กลยุทธ ์ แผนงำนประจ ำปี โครงกำรประจ ำปี 
4.2 จัดหำเครื่องมือ
สนับสนุนกำรตรวจ 
บ ำรุงรักษำและจัดสรรกำร
ให้บริกำรทรัพยำกรทำง
สำรสนเทศ 

แผนพัฒนำและปรับปรุงกำร
ให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย 

1. โครงกำรจัดจ้ำงบ ำรุงรักษำเครือข่ำยนนทรี  
2. โครงกำรจัดจ้ำงบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
3. โครงกำรจัดจ้ำงบ ำรุงรักษำซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำร
สำรสนเทศ 

4.3 พัฒนำกระบวนกำรและ
จัดหำเครื่องมือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

แผนพัฒนำและปรับปรุงกำร
บริหำรและจดักำรเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจหลัก 

1. โครงกำรศึกษำและจัดหำอุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริกำร  
 

 แผนพัฒนำและปรับปรุงกำร
ให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย 

2. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ตรวจสอบและป้องกันไวรัส
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ระบบ Security Mail 
Gateway 
4. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ window ชุด 
5. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปเพื่องำนอบรมและ
กิจกำรพิเศษ 

4.4 พัฒนำสมรรถนะและ 
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
ของบุคลำกร 

แผนพัฒนำและปรับปรุงกำร
บริหำรและจดักำรเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจหลัก 

1. โครงกำรแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

4.5 กำรจดักำรควำมรู ้ แผนบริหำรและจัดกำร
ควำมรู ้

1. โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้  

4.6 มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสีย่งและ
ควบคุมภำยใน 

แผนบริหำรและจัดกำร
ควำมเสีย่ง 

1. โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

แผนพัฒนำและปรับปรุงกำร
บริหำรและจดักำรเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจหลัก 
 

1. โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ 
2. โครงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงิน 
 

4.7 กำรเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรพึ่งพำตนเอง 

แผนบริกำรวิชำกำร 1. โครงกำรพัฒนำวิชำกำรและควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอก 

 แผนพัฒนำและปรับปรุงกำร
บริหำรและจดักำรเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจหลัก 

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
2. โครงกำรพัฒนำระบบให้บริกำร แบบครบวงจร 
3. โครงกำรประเมินผลควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร 
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กลยุทธ ์ แผนงำนประจ ำปี โครงกำรประจ ำปี 
5.1 เพื่อให้นิสิตบคุลำกร 
มก.และบคุคลภำยนอกมี
ทักษะและควำมรู้ด้ำนไอซีที 

แผนพัฒนำศักยภำพนสิิต
บุคลำกรและชุมชน 

1. โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
2. โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของส ำนัก 

  ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้จัดท ำแผนงำนประกันคุณภำพประจ ำปีเพ่ือรองรับกำรประเมินจำกมหำวิทยำลัย 
ในช่วงสัปดำห์แรกของเดือนกรกฎำคมของทุกปี  ต่อมำเม่ือวันที่  7 กุมภำพันธ์ 2556  มหำวิทยำลัยไดแ้จ้งให้ส ำนักฯ 
ทรำบว่ำ    ส ำนักฯ จะได้รับกำรประเมินฯ ในวันที่ 17- 18 มิถุนำยน 2556 ซึ่งส ำนักฯ ได้ท ำหนังสือขอเลื่อนรับกำร
ประเมินฯ เป็นวันที่ 1-2 กรกฎำคม 2556 ตำมแผนเดิม แต่ไม่ได้รับอนุมัติ ส ำนักฯ จึงปรับแผนงำนประกันคุณภำพ
ของส ำนักฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับก ำหนดกำรกำรประเมินคุณภำพฯ ประจ ำปี 2556  ที่ส ำนักฯ จะไดร้ับกำรประเมิน
เร็วขึ้นกว่ำเดิม 2 สัปดำห์ ซ่ึงแผนด ำเนินกำรที่ปรับแล้วเป็นดังนี้ 
 

กิจกรรม ปี พ.ศ.  
2553 

ปี พ.ศ. 2554 

 มิ.ย. –  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย. กค. สค. กย. ตค. 
1. กำรด ำเนนิงำนของส ำนกัฯ            
2. ทบทวนระบบและกลไกกำรประกนั
คุณภำพ 

พ.ย.-ธ.ค.           

3. ส ำนักฯ ทบทวนและพัฒนำแผน
ยุทธศำสตร ์

ต.ค-.ธ.ค.           

4. ฝ่ำยต่ำง ๆ ตรวจสอบผลงำนภำยในของ
ฝ่ำย 

              

5. ปรับปรุงคู่มือประกนัคุณภำพ              
6. ฝ่ำยต่ำง ๆ สรุปผลงำนประจ ำปีและ
จัดท ำรำยงำนกำรศกึษำตนเอง 

      
 

      

7. จัดส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยในระดับฝ่ำย 

     4       

8. ตรวจสอบคุณภำพภำยระดับฝ่ำย              
9. รวมรวมข้อมูลและจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมนิตนเอง (SAR) 

             

10. ส่ง SAR ให้คณะกรรมกำรประจ ำเพือ่
ขอควำมเห็นชอบ 

      3      

11. จัดส่งคู่มือฯ และ SAR  ให้แก่
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 

      10      

12 รับกำรประเมนิคุณภำพภำยในจำก มก.       17-18          
13 ส่ง SAR ที่มีผลกำรประเมนิของ
คณะกรรมกำรประเมินฯ ให้แก่ส ำนกั
ประกนัคุณภำพ 

        ภำยใน 2 สัปดำห์
หลังจำกได้รับรำยงำนผล

กำรประเมินฯ  
14. ส่งแผนพัฒนำปรับปรุงคุณภำพตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมนิ
คุณภำพให้แก่มหำวิทยำลัย 

            30 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนัก 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 

ที่ปรึกษำ 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 

 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

  
 

 
หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร 

ฝ่ำยบริหำรและธรุกำร ฝ่ำยบริกำรและฝึกอบรม 

 

 ฝ่ำยสำรสนเทศ 

 

ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ำย 

 งำนกำรเงินและบัญชี            

 งำนสำรบรรณ   

 งำนบุคคล  

 งำนพัสดุ อำคำรสถำนที่  
และยำนพำหนะ 

 งำนแผนและประกัน 

คุณภำพ 

 งำนประชำสัมพันธ ์
 

 งำนฝึกอบรม 

 งำนบริกำรมัลติมีเดีย 

 งำนบริกำรคอมพิวเตอร ์

 งำนวิเครำะห์และออกแบบ 

 งำนพัฒนำและบ ำรุงรักษำ 

    โปรแกรม 

 งำนเขียนคู่มือและทดสอบ  

    ระบบ 

 งำนบริกำรคอมพิวเตอร์แมข่่ำย  

 งำนพัฒนำและติดตั้งเครือข่ำย 

 งำนบริกำรและสนับสนุนกำร
บ ำรุงรักษำระบบ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

รูปท่ี 1.1   แผนผังโครงสรำ้งกำรบริหำรองคก์ำรภำยใน   
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของส ำนัก 
        1.7.1 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์   ประธำนกรรมกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร      กรรมกำร  
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร      กรรมกำร 
หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรและฝึกอบรม   กรรมกำร 
หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศ    กรรมกำร 
หัวหน้ำฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  กรรมกำร 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรและธุรกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
เจ้ำหน้ำที่บุคคล (นำงสุรินทร์ บัวทอง)   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (นำงมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง) ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 1.7.2 คณะกรรมกำรประจ ำ ประกอบด้วย 

.   ประธำนกรรมกำร 
นำยชัยเลิศ พิชิตพรชัย   กรรมกำร 
นำงมยุรี เทศผล   กรรมกำร 
นำยพันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่ำ   กรรมกำร 
นำยสุรศักดิ์ สงวนพงษ์   กรรมกำร 
นำยปรีดำ เลิศพงศ์วิภูษณะ   กรรมกำร 
นำยศักดำ อินทรวิชัย   กรรมกำร 
นำยสมชำย น ำประเสริฐชัย   กรรมกำร 
นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะบูลย์กิจ   กรรมกำร 
นำงสำวนีรนุช ภำชนะทิพย์   กรรมกำร 
นำงสำวพัชนี ลีลำดี   กรรมกำร 
นำงชิดชนก สำยชุ่มอินทร์   เลขำนุกำร 

 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ที่ส ำนักภำคภูมิใจ   

  ระบบ Bill payment  ของโครงกำรภำคพิเศษ  เป็นระบบสำรสนเทศที่ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
พัฒนำขึ้นเอง ส ำหรับบริกำรหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่ต้องกำรปรับปรุง
วิธีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนิสิตโครงกำรภำคพิเศษต่ำงๆ  จำกเดิมโครงกำรฯ เก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำจำกนิสิตจนครบถ้วนแล้วจึงจะโอนเงินให้แก่มหำวิทยำลัย  ท ำให้เสียเวลำในกำรรอรับเงินโอน  
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มหำวิทยำลัยจึงขอให้ส ำนักฯ ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือจัดเก็บเงินค่ำธรรมเนียมโดยให้นิสิตช ำระเงิน
ผ่ำนธนำคำรพำณิชย์   

ระบบ Bill Payment  ให้บริกำรแก่นิสิตของโครงกำรภำคพิเศษในกำรพิมพ์ใบแจ้งกำรช ำระเงิน หรือ KU9 
(Bill Payment) ได้เองและน ำไปช ำระเงินที่ธนำคำรก่อนกำรลงทะเบียนเรียน หลังจำกนั้นนิสิตสำมำรถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินทำงออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ระบบนี้ได้เปิดให้บริกำรตั้งแต่ภำคปลำยปีกำรศึกษำ 2555 

 

1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปี 2555 

 

 ข้อมูลงบประมำณท้ังหมดของส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมำณ
แผ่นดนิ 

31,364,700 31,850,727 2,279,273 31,351,400  29,705,478  *1,645,922  49,114,400   47,623,030 1,491,370 

งบประมำณ
เงินรำยได ้

45,381,039 35,713,314 9,667,725 48,776,564  44,814,136   3,962,428 65,130,964   64,658,989   471,975   

รวม 76,745,739 67,564,041 11,946,998 80,127,964  74,519,614  5,608,350 114,245,364   112,282,019  1,963,345  

*  เงินเหลือจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค กองคลังเป็นผู้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง 
 

 ข้อมูลกำรเงินและงบประมำณของส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
รำยกำร ปีงบประมำณ 

2553 2554 2555 
รำยรับท้ังหมดของหน่วยงำน 76,745,739 80,127,964 114,245,364     
รำยรับจำกกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ (ก่อนหักค่ำใช่จ่ำย) 965,274 1,444,724 2,999,830   
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของหน่วยงำน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อำคำร สถำนท่ีและที่ดิน 57,672,661 57,473,454 53,525,482 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนครภุัณฑ์ อำคำร สถำนท่ี และที่ดิน 11,016,218 17,046,160 58,756,537     
ค่ำใช้จ่ำยและมูลค่ำในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 10,992,489 11,013,505 17,809,945.20   
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำบุคลำกร 304,176 479,069  575,567  
ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ำรสนเทศ 57,495,452 77,881,543 29,790,296   
เงินเหลือจ่ำยสุทธิ 11,946,998 5,608,350   1,963,345 
สินทรัพย์ถำวร 127,390,446 142,593,532 285,866,125   

หมำยเหตุ    ข้อมูลตำมตำรำงเป็นรำยรบัสุทธิตำมกำรบันทึกบัญชีตำมรอบปีงบประมำณ 
 
 
 
 



16 

 

 รำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
รำยรับ ตำมแหล่งรำยรับ (บำท) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. รำยไดจ้ำกงบแผ่นดิน 31,364,700 31,351,400 49,114,400 
2. รำยไดจ้ำกงบรำยได ้ 45,381,039 48,776,565 65,130,964 
   2.1 ส่วนแบ่งค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 37,593,178 41,629,620 43,444,402 
   2.2  กำรบริกำรวิชำกำร 965,274 1,444,724 2,999,830 
   2.3 กำรบริหำรงำน 6,822,587 5,702,221 18,686,732 

รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 76,745,739 80,127,965 114,245,364 
รำยจ่ำย ตำมประเภทรำยจ่ำย (บำท)    

1. งบบุคลำกร 21,705,333 21,373,459 18,480,400 
2. งบด ำเนินงำน 35,182,914 35,797,685 34,824,407 
3. งบลงทุน 11,016,218 17,046,160 58,756,537 
4. งบอุดหนุน 784,414 302,310 220,675 
5. งบอ่ืนๆ 0 74,519,614 0 

รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 68,688,879 149,039,228 112,282,019 
หมำยเหตุ  ข้อมูลตำมที่รำยงำนใหก้องคลังทรำบ 

 

 1.9.2 จ ำนวนบุคลำกร 
 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด  ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

  
ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1.  นักวิจัย - -  -  
2.  บุคลำกรสนบัสนนุอื่น 80.5 74  78.5 
3.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ) 80.5  74  78.5 
4.  บุคลำกรลำศึกษำต่อทุกประเภท ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป -  -  - 
5.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (รวมลำศึกษำต่อ) 80.5 74  78.5 

หมำยเหต:ุ บุคลำกรทั้งหมด ก ำหนดใหน้ับบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรท ำงำนดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่ำ 6 เดือนไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 
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 ข้อมูลบุคลำกร ให้นับบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรท ำงำนที่ก ำหนด แยกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ส ำนัก
บริกำรคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
 

 
หน่วย 
งำน 

วิชำชีพทั่วไป วิชำชีพเฉพำะ รวม 
ทั้งหมด ปฏิบตัิงำน ช ำนำญงำน ช ำนำญงำนพิเศษ ปฏิบตักิำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพเิศษ เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญพิเศษ 

<ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท ตร ี โท เอก <ตร ี ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก <ตร ี ตร ี โท เอก รวม 

ส ำนักฯ 8 33.5 5.5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 6 2 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 9.5 46.5 22.5 0 78.5 

ฝ่ำย 1 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 12 7 0 22 

ฝ่ำย 2 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 9 5 0 18 

ฝ่ำย 3 0 7.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5 7.5 0 17 

ฝ่ำย 4 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 16 3 0 21.5 

รวม 8 33.5 5.5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 6 2 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 9.5 46.5 22.5 0 78.5 

หมำยเหตุ   ฝ่ำยที่ 1 คือ ฝ่ำยบริหำรและธรุกำร   ฝ่ำยที่  2 คือ ฝ่ำยบรกิำรและฝกึอบรม   ฝ่ำยที่ 3 คือ ฝ่ำยสำรสนเทศ   ฝ่ำยที่ 4 คือ ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่ำย 

 
ล ำดับ 

ระยะเวลำ 
ท ำงำน 

คณุวุฒิทำงกำรศกึษำ (คน) วิชำชีพทั่วไป วิชำชีพเฉพำะ  
รวม <ตร ี ตร ี โท เอก รวม (คน) ปฏิบตัิงำน ช ำนำญ

งำน 
ช ำนำญ

งำนพเิศษ 
ปฏิบตักิำร ช ำนำญ

กำร 
ช ำนำญ

กำรพิเศษ 
เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญ

พิเศษ 
1 9 เดือน ข้ึนไป 9 46 22 0 77 46 1 0 1 8 21 0 0 77 
2 6-9 เดือน 1 1 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 3 
3 น้อยกว่ำ 6 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ลำศึกษำต่อ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 รวมท้ังหมด 10 47 23 0 80 48 1 0 1 9 21 0 0 80 
6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 9.5 46.5 22.5 0 78.5 47 1 0 1 8.5 21 0 0 78.5 

 

 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2555 
  ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

หน่วยงำน ประชุมสมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 
อื่นๆ  

(รับทุนกำร 
ศึกษำต่อ ป.โท) 

รวม 
(ไม่นับซ้ ำ) 

ฝ่ำยบรหิำรและธุรกำร 22 9 3 1 22 
ฝ่ำยบริกำรและฝึกอบรม 19 0 0 0 19 
ฝ่ำยสำรสนเทศ 15.5 5.5 9 0 15.5 
ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 20 11 3 1 20 

รวม 76.5 16.5 15 2 76.5 

หมำยเหตุ   ขอ้มูลกำรพัฒนำควำมรู้แตล่ะประเภทไม่มีกำรนับซ้ ำ และบุคลำกร 1 คน สำมำรถมขี้อมูลได้ทุกประเภท ฉะนั้นข้อมูลรวมจะมีกำรนับซ้ ำ 
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 ข้อมูลจ ำนวนกำรรับฝึกงำนนิสิตที่ส ำนักฯ  ปีกำรศึกษำ 2553- 2555  

ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ระดับปริญญำ ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 

1. นิสิตระดับปรญิญำตร ี 2 1 3 

2. นิสิตระดับปรญิญำโท - - - 

3. นิสิตระดับปรญิญำเอก - - - 

รวมทั้งหมด (คน) 2 1 3 

 

1.9.4 งำนบริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  
(ฐำนข้อมูลส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร)   ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   

โครงกำร 

จ ำนวนครั้ง ชื่อแหล่งทุน 
หัวหน้ำ
โครงกำร 

รำยรับจริง 
(หลังหักค่ำใช่จ่ำย) 

ที่มำรับบริกำร ภำครัฐ/เอกชน 

ภำยใน ภำยนอก 
สนับสนุน
โครงกำร 

1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร 

1. โครงกำร”จ้ำงที่ปรึกษำเพือ่จัดท ำแผนควำมปลอดภยัระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์
เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำยุ” (สท.)   

1 ภำครัฐ สมใจ        2,000,000.00  

2. โครงกำร”ระบบฐำนข้อมูลพพิิธภัณฑ์แมลง ของกรมวิชำกำร
เกษตร”   

  
1 ภำครัฐ สมใจ 

 
      1,686,108.00  

3. ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ของ สนง.กองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

  
1 ภำครัฐ สมใจ  400,000.00  

4. โครงกำรกิจกรรม ICT Camp ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

  
1 ภำครัฐ อ.ยืน       13,000,000.00  

5. โครงกำรบริกำร สนับสนุนและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ MIS   

2 
ภำครัฐ &
เอกชน 

ศศิธร  1,326,120.00  

6. โครงกำร "กำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมระบบประชุมอิเล็กทรอนกิส์
และปฏิทินนัดหมำย"ของ สนง.กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ   

1 ภำครัฐ สมใจ 60,000.00  

7. โครงกำร อบรมคอมพิวเตอร์ประจ ำปี 2554   6 ภำครัฐ/เอกชน อโนมำ 1,316,600.00 

รวม   13       19,788,828.00  
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 ข้อมูลรำยละเอียดกำรบริกำรวิชำกำรท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 3 15 7  
จ ำนวนคนท่ีไดร้ับบริกำร 184 1,979 2,354  
งบประมำณที่ไดร้ับ (บำท) 5,076,294 9,293,215 19,788,828  

มูลค่ำ (บำท) 406,103.52 671,457.20  1,583,106.24 

หมำยเหตุ   ขอ้มูลยอดเงินรำยรับดิบตำมกำรสรุปโครงกำรพัฒนำวิชำกำรแต่ละโครงกำร (จัดสรรให้มก. และส ำนักฯแลว้) 
 

1.9.5 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
รำยกำร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

- - - 

- จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมประชุมวชิำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในประเทศ - - - 
- จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมประชุมวชิำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำรต่ำงประเทศ - - - 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวชิำชีพท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

72 66 76.5 

- จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพในประเทศ 72 66 76.5 
- จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพต่ำงประเทศ - - - 
จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับชำติ - - - 
- ด้ำนกำรวิจัย - - - 
- ด้ำนศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้ำนอื่นๆ - - - 
จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับนำนำชำติ - - - 
- ด้ำนกำรวิจัย - - - 
- ด้ำนศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้ำนอื่นๆ - - - 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 4.17  

4.09 
76.5 
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 1.9.6 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก   
ปี พ.ศ. ชื่อผลงำน 
2553 1.  กำรบริกำรวิชำกำรกิจกรรมค่ำย ICT Camp  

2.  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ BI เพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ 
3.  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรรับลงทะเบียนเรียนออนไลน ์ประจ ำภำคต้น 2554 

2554 1.  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนนสิิตแบบออนไลน ์
2.  กำรปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีกำรรับส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรงุ 
    ประสิทธิภาพการเข้าถึงฐานข้อมูล 

2555 1.  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ของนิสิตโครงกำรพิเศษ 
2.  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรช ำระค่ำเล่ำเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียน ร.ร.สำธิตฯ 

 
1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย  
 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่บนถนนจันทรสถิตย์  ระหว่ำงอำคำรของภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ และอำคำร KU-Home มีข้อมูลทำงกำยภำพและทรัพยำกร ดังนี้ 

ชื่ออำคำร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อำคำรประหยัด

พลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภำพอำคำร 
อำคำร

ที ่
ชื่ออำคำร 

1 อำคำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 2533 2,355 ไม่ใช ่  

2 อำคำรศูนย์บริกำรมลัตมิีเดยี                   2546 764 ไม่ใช ่  
3 อำคำรศูนย์กิจกรรมนสิิต 2552 1,239 ไม่ใช ่  
4 อำคำร Kasetsart IT Square 2548 1,060 ไม่ใช ่  
5 โรงปั่นไฟ 2548 40 ไม่ใช ่  

ข้อมูลทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภำพรวมของส ำนัก 

 พื้นที่ภำพรวมของส ำนัก จ ำนวนพื้นที่ (ตำรำงเมตร) 

1. พื้นที่แนวรำบทั้งหมด 3,876   
2. พื้นทีช่ั้น 1 ทุกอำคำรรวมกัน 3,366    

3. พ้ืนทีท่ีเ่ป็นถนนและลำนกิจกรรมทุกประเภทที่มีกำรปรับผิวหน้ำโดยวัสดุ
ประเภทต่ำงๆ เช่น ลำนคอนกรีต ลำนลำดยำงมะตอย ฯลฯ 

510 

4. พ้ืนทีภ่ำยในอำคำรทีเ่ป็น Green Area เช่น สวนหย่อม   24 
1. พ้ืนที ่Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 24 

 รถของส ำนัก    

   5.1 รถยนต์ทุกประเภท 4  คัน 
   5.2 รถจักรยำนยนต ์ 2  คัน 
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   5.3 รถจักรยำน 6  คัน 
. 



ค ำน ำ 
 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ด้มีนโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา และให้ทุกหน่วยงานจัดท าระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา   เพื่อให้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ด าเนินงานระบบประกันคณุภาพการศึกษาได้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 

 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ตระหนกัถึงความส าคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา   จึงได้ด าเนินงานประกันคณุภาพตาม 

ระบบประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับหน่วยงาน โดยก าหนดใหฝ้่ายต่าง ๆ จดัท ารายงานการศึกษาตนเองระดับฝ่าย 
และส านัก ฯ ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับฝ่าย   ระหวา่งวันท่ี  26 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 พร้อม
กับได้น าผลการตรวจสอบคณุภาพภายในฯ มาจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับส านัก 
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่  17 – 18  มิถุนายน  2556 

 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักบริการคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ เป็นการประมวลสภาพการด าเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกจิของส านักบริการคอมพิวเตอร์      โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554  ถึง  30 กันยายน 
2555)  และปีการศึกษา 2555   (1 มิถุนายน 2555  ถึง  31 มีนาคม 2556)  และสรปุผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่
มหาวิทยาลยัก าหนดส าหรับส านักบริการคอมพิวเตอร์ คือ 6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งช้ีบังคับ และ 3 ตัวบ่งช้ีตามลักษณะเฉพาะของ
ส านักฯ   รวมเป็น 15 ตัวบ่งช้ี เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับรับการประเมินคณุภาพภายในจากมหาวิทยาลัย  
 
   คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปี 2555  ได้ประเมินคุณภาพภายในส านักบริการคอมพิวเตอร์ตามผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันท่ี 17 – 18 มิถุนายน 2556 เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
 

 
                                                     
                                     

ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร ์
              25    กรกฎาคม   2556 
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