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ค ำน ำ 
 

 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตรม์ีนโยบำยกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ และให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำระบบประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ   เพื่อให้มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์สำมำรถด ำเนินงำนระบบประกันคณุภำพกำรศึกษำได้ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 

 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ตระหนกัถึงควำมส ำคัญของกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ   จึงได้ด ำเนินงำนประกันคณุภำพตำม 

ระบบประกันคณุภำพของมหำวิทยำลัยก ำหนด ส ำนักบริกำรคอมพวิเตอร์ก ำหนดให้ฝ่ำยต่ำง ๆ จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำตนเองระดับ
ฝ่ำย และได้ท ำกำรตรวจสอบคณุภำพภำยในระดับฝ่ำย   ระหว่ำงวันท่ี  22 เมษำยน 2557  ถึงวันท่ี 24 เมษำยน 2557 พร้อมกับได้
น ำผลกำรตรวจสอบคณุภำพภำยในฯ มำจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัส ำนัก เพื่อรับ
กำรประเมินคณุภำพภำยในจำกมหำวิทยำลัย ในระหว่ำงวันท่ี 3-4 กรกฎำคม 2557 

 
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ เป็นกำรประมวลสภำพกำรด ำเนินงำนและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมภำรกจิของส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์      โดยใช้ข้อมูลปีงบประมำณ 2556 (1 ตุลำคม 2555  ถึง  30 กันยำยน 
2556)  และปีกำรศึกษำ 2556   (1 มิถุนำยน 2556  ถึง  31 พฤษภำคม 2557)  และสรุปผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑต์ัวบ่งช้ีที่
มหำวิทยำลยัก ำหนดส ำหรับส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ คือ 6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งช้ีบังคับ และ 3 ตัวบ่งช้ีตำมลักษณะเฉพำะของ
ส ำนักฯ   รวมเป็น 15 ตัวบ่งช้ี เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับรับกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกมหำวิทยำลัย  
 
   คณะกรรมกำรประเมินคณุภำพภำยใน ประจ ำปี 2556  ได้ประเมินคุณภำพภำยในส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ตำมผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2556 (1 มิถุนำยน 2556 – 31 พฤษภำคม 2557) ระหว่ำงวันท่ี 3-4 กรกฎำคม 2557 เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
 

 
                                                     
                                     

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร ์
              8  สิงหำคม  2557 
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บทน ำ  
บทสรปุผู้บรหิำร 

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

ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด จ ำนวน 12 ตัวบ่งชี้   
ในปีกำรศึกษำ 2556 พบว่ำ ส ำนักฯ มีผลกำรประเมินในภำพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.78  อยู่ในระดับดีมำก  

  

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองคป์ระกอบคณุภำพ 6 ดำ้น (คะแนนเต็ม 5) 

 องคป์ระกอบคณุภำพ คะแนนกำรประเมนิเฉลีย่ ปกีำรศกึษำ 2556 (เตม็ 5) ระดบัคณุภำพ 
ปจัจยัน ำเขำ้ กระบวนกำร ผลผลติ รวม 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร   

- -  5.00 5.00  - - 5.00   5.00 
 

ดีมำก  
 

ดีมำก  

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลัก - - 5.00  5.00   4.66 4.66   4.77 4.77  ดีมำก  ดีมำก  

องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริหำร
และจัดกำร  

5.00  5.00  5.00   4.75 - - 5.00  4.80  ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 5.00   5.00 - - 5.00  5.00  ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ  

- - 4.00  3.00  - - 4.00  3.00  ด ี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  กำรพัฒนำ
และปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 4.00  4.00  - - 4.00  4.00  ด ี ด ี

เฉลีย่ภำพรวม 5.00  5.00  4.78  4.56  4.66  4.66  4.78 4.61    

ระดับคณุภำพ ดมีำก  ดมีำก  ดมีำก  ดมีำก  ดมีำก  ดมีำก  ดมีำก   ดมีำก   

 
 

 ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งชี้  พบว่ำ มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลกำร

ประเมิน 4.51-5.00)  จ ำนวน  9  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลกำรประเมิน 3.51-4.50) 

จ ำนวน  3  ตัวบ่งชี้  ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลกำรประเมิน 2.51-3.50) ไม่มีตัวบ่งชี้ที่



2 

 

มีคุณภำพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลกำรประเมิน 1.51-2.50)  และไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพอยู่ในระดับ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลกำรประเมิน 0.00-1.50)     
 

 ผลกำรประเมินตนเอง/ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ พบว่ำ ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีจุดแข็ง 
และจุดที่ควรพัฒนำ ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงไว้ ดังนี้ 

 ประเมนิตนเอง กรรมกำร 
บทสรปุภำพรวม 
 จุดแข็ง 1. พันธกิจทั้ง 3 ด้ำน สนับสนุนกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ

ส ำนักฯ และตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรเป็น  
e-University 
2. มีควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำมำอยำ่งต่อเนื่อง 
3. มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ คือ ได้รับอนุมัติก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์หลังใหม่ ที่สำมำรถขยำยกำร
ให้บริกำรไดเ้พิ่มขึ้น 
4. เป็นองค์กรที่สะสมควำมรู้และเทคโนโลยีมำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 แนวทำงเสริม  1. ควรจัดท ำแผนแม่บทไอซีทีของส ำนกัฯ ที่สอดรับกับแผน
แม่บทไอซีทีของมหำวิทยำลยั เพื่อใช้เปน็กรอบและแผนกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดท ำค ำของบประมำณด้ำนไอซีทีประจ ำปี 
และเพื่อให้หนว่ยงำนต่ำงๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผน
ด้ำนไอซีทีให้สอดคล้องกับแผนไอซีทีของส ำนักฯ 

 

 จุดที่ควรพัฒนำ 1. ควรสร้ำงและเผยแพร่นวัตกรรมด้ำนไอซีทีรูปแบบใหม่  
เช่น  นวัตกรรมกำรให้บริกำรในรูปแบบ Cloud เป็นต้น 
2. ควรสร้ำงนวัตกรรมรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ๆ มำเพิ่ม 
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

 

 ข้อเสนอแนะ 1. 1. ควรมีแผนบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสทิธิภำพครอบคลุมทุก
ปัจจัยเส่ียง ส ำหรับอำคำรสูง 
2. ควรปรับปรุงกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรเพือ่
รองรับกำรให้บริกำรที่อำคำรส ำนักบรกิำรคอมพิวเตอร์ 10 
ชั้น 

 

องคป์ระกอบที ่1 ปรชัญำ ปณธิำน วตัถปุระสงค์  และแผนด ำเนนิกำร 
 จุดแข็ง 1. พันธกิจทั้ง 3 ด้ำน สนับสนุนกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ

ส ำนักฯ และตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรเป็น  
e-University 
2. มีแผนกลยุทธ์ทีบุ่คลำกรมีส่วนรว่ม  เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 

1. ส ำนักฯ มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ และองค์ควำมรู้
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 
 

 แนวทำงเสริม  1. ควรทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยของกล
ยุทธ์ทุกปี เพื่อใหแ้น่ใจวำ่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน   

1. มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนให้ส ำนักบริกำร 
คอมพิว เตอร์ท ำหน้ำที่มำกกว่ำกำรให้บริกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย เช่นกำรก ำหนดทิศทำง 
ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท นโยบำย และวำงพื้นฐำน กำร
สร้ำง e-university มหำวิทยำลัยในอีก 10 – 15 ปี
โดยเฉพำะ MOOC (Massive Open Online Courses) 
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 ประเมนิตนเอง กรรมกำร 
  2. ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ควรมีส่วนร่วมเป็นส่วน 

หนึ่ งของหน่วยสนับสนุนนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรก ำหนดกำรพัฒนำ
ด้ำนคอมพิวเตอร์ที่มองไปข้ำงหน้ำ ทันควำมต้องกำรใช้
งำน (In-Time) 
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 1. ควรก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนและกำร
ประเมินผลแผน เพื่อน ำมำปรับปรุงในกำรจัดท ำแผนคร้ัง
ต่อไป 

1. ควรท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว 10-15 ปี และ 
ถอดเป็นแผนกำรด ำเนินงำนที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของส ำนักฯ โดยก ำหนด mile-stones ที่ชัดเจน 
2. ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ยังขำดแผนบุคลำกร 
 และกำรเงินที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
3. วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส ำนักฯ ขำดควำมท้ำ 
ทำย และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรเห็นเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในองค์กร 
 

 ข้อเสนอแนะ 1. ควรจัดท ำแผนแม่บทไอซีทีของส ำนักฯ ที่สอดรับกับแผน
แม่บทไอซีทีของมหำวิทยำลัย เพื่อใช้เป็นกรอบและแผนกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดท ำค ำของบประมำณด้ำนไอซีทีประจ ำปี 
และเพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผน
ด้ำนไอซีทีให้สอดคล้องกับแผนไอซีทีของส ำนักฯ 

1.1  จัดอบรมให้บุคลำกรเข้ำใจในกระบวนกำรถอด 
แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวเป็นแผนกำรด ำเนินงำนรำย 
5 ปี ทีมีดัชนีชี้วัดเชิงควำมส ำเร็จของแผนทั้งด้ำน 
คุณภำพ และปริมำณ 
1.2  ด ำเนินกำรให้มหำวิทยำลัยรับรองแผนดังกล่ำว  
โดยที่ผู้บริหำรต้องด ำเนินกำรให้บรรลุตำมแผนระยะ 
ยำวดังกล่ำว 
1.3  จัดท ำแผนงบประมำณรำย 3 ปี และมีกำร 
วิเครำะห์แผนกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี เพื่อปรับปรุง 
แผนตำมผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนแต่ละปี 
1.4  วิเครำะห์ และประเมินเพื่อปรับปรุงแผน 
ด ำเนินงำนรำย 5 ปี ในแต่ละช่วง ให้สอดคล้องกับ 
ผลส ำเร็จของแต่ละช่วง 
2.1  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรเงิน และบุคลำกร ที่ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ในข้อทีห่นึ่ง 
3.1 ก ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้เห็นควำมก้ำวหน้ำของ 
ส ำนักฯ ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้เป็นมหำวทิยำลัยชั้นน ำ 
 

องคป์ระกอบที ่2 ภำรกจิหลกั  

 จุดแข็ง 1. มีควำมพร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำมำอยำ่งต่อเนื่อง 
2. มีอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอ
ส ำหรับให้บริกำร 
3. เป็นหน่วยงำนกลำงให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และเครือข่ำยระดับภูมิภำค 
4. พัฒนำและสนับสนุนระบบสำรสนเทศให้แก่หน่วยงำน
ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย 

1. ควำมตั้งใจในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 
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 ประเมนิตนเอง กรรมกำร 
 5. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนคอมพวิเตอร์ให้แก่ นิสิต 

บุคลำกรและบุคคลทั่วไปอยำ่งต่อเนื่อง 
6. มีสถำนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมัยส ำหรับ
ให้บริกำร 

 

 แนวทำงเสริม  1. ควรขอสนับสนุนเงินงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยให้
เพียงพอในส่วนกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรด้ำนระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยส ำหรับสว่นกลำงมหำวิทยำลัย 

1. ปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนให้มีกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ท ำงำนประจ ำ 
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 1. ควรสร้ำงและเผยแพร่นวัตกรรมด้ำนไอซีทีรูปแบบใหม่  
เช่น  นวัตกรรมกำรให้บริกำรในรูปแบบ Cloud เป็นต้น 
2. ควรพัฒนำระบบสำรสนเทศจัดเก็บขอ้มูลประวัติอุปกรณ์
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อจะใช ้
ส ำหรับกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ กำรจดัหำทดแทน และ
ก ำหนดกระบวนกำรควบคุมให้ชัดเจน 

1. ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนเชิงคุณภำพ 
2. กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่วนใหญ่เน้นในด้ำนเทคนิค/เทคโนโลยี และควำม
ปลอดภัย 

 ข้อเสนอแนะ 1. ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเชื่อมต่อระบบส ำรองข้อมูล 
ให้สอดรับกับอุปกรณ์ใหม่ที่ได้จัดหำมำโดยเร็วเพื่อลดควำม
เส่ียงที่อำจเกิดขึ้น 
2. ควรมีแผนส ำรวจ บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ของส ำนักฯ ที่ติดต้ัง
และให้บริกำรเครือข่ำยตำมหนว่ยงำนตำ่งๆ เพื่อลดควำม
เสียหำยกรณีที่เครือข่ำยไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
3. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ขอ้มูลกำรให้บริกำรที่อำคำร
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 10 ชั้น 
4. ควรมีเครือข่ำยกับหนว่ยงำนตำ่งๆ ดำ้น ICT เพื่อให้ควำมรู้
แก่สมำชิกเครือข่ำย  ประสำนกำรท ำงำนด้ำน ICT และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อลดปัญหำต่ำงๆ ควำมเข้ำใจที่ไม่
ตรงกันระหว่ำงส ำนักฯ และหนว่ยงำนตำ่งๆ 

1.1 จัดอบรมให้บุคลำกรเข้ำใจกำรท ำงำนที่มีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บรกิำรอย่ำงต่อเนื่อง 
2.1 สร้ำงสภำพแวดล้อมบรรยำกำศด้ำนดนตรี กำรแสดง
ศิลปะ และสันทนำกำรอื่นๆ เป็นประจ ำและต่อเนื่อง 
2.2 สร้ำง learning space/collaborative space เพื่อ
กำรเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษำ ที่มีบรรยำกำศกระตุ้น
สุนทรียภำพดำ้นศิลปะและวัฒนธรรม 

องคป์ระกอบที ่3 กำรบรหิำรและกำรจดักำร  

 จุดแข็ง 1. มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ คือ ได้รับอนุมัติก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์หลังใหม่ ที่สำมำรถขยำยกำร
ให้บริกำรเพิ่มขึ้น 
2. บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนบริกำรพื้นฐำน
ได้เป็นอย่ำงดี 
3. เป็นองค์กรที่สะสมควำมรู้และเทคโนโลยีมำอย่ำงต่อเนื่อง 
4. มีทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนให้อย่ำงเพียงพอและทันสมัย 
และมีกำรจัดสภำพแวดล้อมให้มีบรรยำกำศที่ดี ในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรให้บริกำร 

1. มีกำรรวบรวมประเด็นควำมรู้จำกตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้ต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบและมีกำรเผยแพร่ควำมรู้ใน
หลำยรูปแบบ เช่น VDO, Blog, Wiki web, facebook, 
Youtube และเอกสำรเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ต คู่มือ
ระบบงำนต่ำงๆ 
 

 แนวทำงเสริม  1. ควรมีแผนงำนกำรใช้ทรัพยำกรที่มี ให้เกิดประโยชน์อย่ำง
คุ้มค่ำและมีแผนกำรหำรำยได้จำกทรัพยำกรที่มีอยู่เพื่อพึ่งพำ
ตนเอง  และช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

1. กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลควำมรู้ที่ส ำนักบริกำร
คอมพิ ว เตอร์พัฒนำขึ้ น มำยั งมี ข้ อจ ำกั ดส ำหรั บ
บุคคลภำยนอกที่ยังไม่คุ้นเคยกับHomepage ของส ำนัก
ฯ หำกมีกำรปรับปรุงให้ ง่ำยต่อกำรสืบค้น จะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปมำกยิ่งขึ้น 
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 ประเมนิตนเอง กรรมกำร 
 จุดที่ควรพัฒนำ 1. ควรสร้ำงนวัตกรรมรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ๆ มำเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 
2. ควรมีกิจกรรมสันทนำกำรเพิ่มขึ้น เพือ่ให้บุคลำกรได้มี
โอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิด ซ่ึงจะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
และรับทรำบควำมเคลื่อนไหวและขำ่วสำรของส ำนักฯ   

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงในส่วนของแผนบริหำรควำม
เสี่ยงสูง พบว่ำ มีกำรท ำแผนและเสนอแผนให้ฝ่ำย
บริหำรทรำบ แต่ยังไม่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและ
ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 

 ข้อเสนอแนะ 1. จัดสัมมนำบุคลำกรเป็นประจ ำทุกป ีเพื่อให้เกิดควำม
สำมัคคีและเข้ำใจทิศทำงและนโยบำยกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักฯ ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
2. จัดกิจกรรมรักษำสภำพแวดล้อมด้ำนกำยภำพให้คงควำมมี
ระเบียบ สะอำด และถูกสุขลกัษณะ 
3. รณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พลังงำนให้แก่
บุคลำกรอยำ่งต่อเนื่อง 
4. ควรมีแผนบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสทิธิภำพครอบคลุม
ทุกปัจจยัเส่ียง ส ำหรับอำคำรสูง 

1. กำรด ำเนินกำรในส่วนของควำมเสี่ยงที่มีระดับควำม
เส่ียงสูงให้ครบวงจร โดยเมื่อมีแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ระดับควำมเส่ียงสูงแล้ว ควรก ำหนดกิจกรรม/โครงกำรที่
จะลดควำมเสี่ยง และมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรม 

องคป์ระกอบที ่4 กำรเงนิและงบประมำณ  

 จุดแข็ง 1. มีแผนกลยุทธ์ทีบุ่คลำกรมีส่วนรว่ม  เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
2  มีกำรบริหำรงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
3. มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินเสนอให้ผู้บริหำร / 
คณะกรรมกำรบริหำรฯ ทรำบและใช้เปน็ข้อมูลในกำร
ตัดสินใจ 
4. มีกำรตรวจสอบควำมถกูต้องและครบถ้วนจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในที่มหำวทิยำลัยแต่งต้ัง 

ไม่มี 
 

 แนวทำงเสริม  1. ควรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินให้ชัดเจนและ
เหมำะสมกับกำรมีทรัพยำกรที่เพิ่มขึ้นทีอ่ำคำร 10 ชั้น โดย
ผู้บริหำรและบุคลำกรที่เกีย่วข้องมีส่วนรว่มมำกขึ้น เพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของ
ส ำนักฯ 

ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนำ 1. ควรทบทวนแผนไอซีทีของส ำนักฯ เพื่อให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ส ำหรับรองรับกำรหำแหล่งเงินมำ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ในอนำคต 

ไม่มี 
 

 2. ควรให้ข้อมูลระเบียบปฏิบัติเกีย่วกบักำรเบิกจำ่ยเงิน
งบประมำณ และเผยแพร่ให้บุคลำกรทรำบทั่วกัน 

ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ 1. มหำวิทยำลัยควรเสวนำพบปะหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรเงินให้แต่ละหน่วยงำน   

1. ส ำนักได้จัดท ำแผนทำงกำรเงิน 4 ปี ซ่ึงประมำณกำร
รำยรับ รำยจ่ำยไว้ครบถ้วน แต่เนื่องจำกเทคโนโลยีด้ำน
คอมพิวเตอร์มีกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมำก ดังนั้นส ำนัก
ฯ ควรมีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินในส่วนของกำรหำรำยได้
เพิ่มเติม เพื่อรองรับค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

องคป์ระกอบที ่5 ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

 จุดแข็ง 1. ส ำนักฯ สนับสนุนกำรใช้หลักกำรประกันคุณภำพมำเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ 

ไม่มี 
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 ประเมนิตนเอง กรรมกำร 
 แนวทำงเสริม  1.ควรจัดให้มีกำรดูงำนหน่วยงำนอื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ

น ำมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน   
ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนำ 1. ควรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพของส ำนกัฯ ให้มำก 
ยิ่งขึ้น 

1. กำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมควรเป็นตัวบ่งชี้ผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ ตำมพันธกิจที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ( IDKU) เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ 
ส ำนักฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้นิสิตและบุคลำกร
มีอัตลักษณ์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ 1. ควรจัดท ำระบบประกันคุณภำพตำมเนื้องำนที่เป็นภำรกิจ
หลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส ำนักฯ อย่ำงแท้จริง 

ไม่มี 

องคป์ระกอบที ่6 กำรพฒันำและปรบัปรุงระบบด ำเนนิงำน 

 จุดแข็ง 1. มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญของ
ส ำนักฯ ให้สอดคล้องกับกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีที่แปลง
แปลงอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มควำมสะดวก รวดเร็ว และลด
ระยะเวลำในกำรใช้บริกำร 

ไม่มี 
 

 แนวทำงเสริม  - ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนำ - 1. ควรน ำผลกำรประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนหลักที่ส ำคัญในปีที่ผ่ำน
มำ เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทำง ในก ำรพิ จ ำรณำก ำหนด
กระบวนกำรด ำเนินงำนหลักที่ส ำคัญของปีต่อไป เพื่อให้
กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ 1. ควรปรับปรุงกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรเพือ่
รองรับกำรให้บริกำรที่อำคำรส ำนักบรกิำร 
คอมพิวเตอร์ 10 ชั้น 

ไม่มี 
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บทที ่1  
ขอ้มลูพืน้ฐำนของส ำนกั 

1.1 ชือ่หนว่ยงำน ทีต่ัง้ และประวตัคิวำมเปน็มำ 

        1.1.1  ชื่อหนว่ยงำน :      ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 
  1.1.2  สถำนทีต่ั้ง  :      ตั้งอยู่บนถนนงำมวงศว์ำน ระหว่ำงประตูมหำวิทยำลัยประตูท่ี 2 และ 3 

              ตรงข้ำมกับอำคำรของภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
                                  คณะวิศวกรรมศำสตร์ และตรงข้ำมกับอำคำร KU HOME 

  1.1.3  ประวตัคิวำมเป็นมำ  
      ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจำกกำรจัดตั้งเป็น “ศนูย์คอมพวิเตอร์” สังกัดสถำบันวิจัยและ

พัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2518 เพ่ือให้บริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์แก่ นิสิต อำจำรย์  
ข้ำรำชกำร  และหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในปี พ.ศ. 2523    สถำบันวิจัยและพัฒนำฯ ได้ปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในใหม่ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเปลี่ยนเป็น หน่วยคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ำยบริกำร
งำนวิจัย สถำบันวิจัยและพัฒนำฯ  

 
     ต่อมำในปี พ.ศ. 2528 ได้ยกฐำนะส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำระดับคณะเมื่อ

วันที่ 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  

 
      ในปี พ.ศ. 2535 ได้ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงงำนบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์อย่ำงเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง  ทั้งกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์แก่นิสิต อำจำรย์ ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรในสังกัดมหำวิทยำลัย ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัยที่ใช้ชื่อเรียกว่ำ "เครือข่ำยนนทรี" ซึ่งมี
พิธีเปิดใช้งำนอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันที่ 2 ธันวำคม 2535  ปัจจุบันได้เชื่อมโยงเครือข่ำยไปยังทุกหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  และได้ติดตั้งเครือข่ำยไร้สำย (KUWiN) ทั่วทุกพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยวิทยำเขตบำงเขน  
และขยำยไปยังทุกวิทยำเขต  
 
       ในปีงบประมำณ 2553-2557 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้ำงอำคำรหลังใหม่ควำม
สูง 10 ชั้น พ้ืนที่รวม 19,000 ตำรำงเมตร ด้วยงบประมำณกว่ำ 402 ล้ำนบำท เริ่มก่อสร้ำงเมื่อ 4 พฤษภำคม 2553 
และได้เปิดให้บริกำรกำรห้องเรียนคอมพิวเตอร์จ ำนวน 5 ห้อง ตั้งแต่ภำคปลำยปีกำรศึกษำ 2556 เป็นต้นไป  โดยมี
ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์   ดังนี้ 
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       ปทีีด่ ำรงต ำแหน่ง ชื่อผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัฯ วำระที่ด ำรงต ำแหน่ง 
พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530 ผศ. ยรรยง บุญหลง วำระท่ี 1 
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2533 ผศ. ยรรยง บุญหลง วำระท่ี 2 
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ วำระท่ี 1 
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2541 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ วำระท่ี 2 
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2544 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ วำระท่ี 3 
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548 รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ วำระท่ี 1 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ วำระท่ี 2 
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 รศ. ประดนเดช นีละคุปต์  วำระท่ี 1 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 รศ. ประดนเดช นีละคุปต์  วำระท่ี 2 

 

1.2 ปรชัญำ ปณธิำน วสิัยทัศน ์พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ 

 ปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธำน นโยบำยและ
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมไปสู่เป้ำหมำยที่ส ำนักฯ ได้วำงไว้  และสนองต่อปรัชญำ
และปณิธำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนี้ 
 

ปณธิำน  :    มุ่งม่ันพัฒนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เป็นมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ชั้นน ำ 
 
วสิยัทัศน ์(Vision)  

ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 
 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็น องค์กรที่มีควำมเข้มแข็งด้ำน ICT เพ่ือสนับสนุนกำรเป็น e-University  

และ Research University  
 

พันธกจิ (Mission)   

       ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีพันธกิจ  3  ประกำร 
1. วำงแผนและพัฒนำปรับปรุงระบบ ICT ของมหำวิทยำลัยให้ท้นสมัยและมีประสิทธิภำพ  
2. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำน ICT เชิงรุก  
3. พัฒนำศักยภำพด้ำน ICT ของนิสิต บุคลำกร และชุมชน   

 
วตัถปุระสงค ์(Objective) 

ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนไว้ 5 ประกำร ดังต่อไปนี้  
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1. มหำวิทยำลัยมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพ และควำมมั่นคง 
2. มหำวิทยำลัยมีระบบสำรสนเทศที่พร้อมใช้สนับสนุนกำรบริหำรงำน 
3. บุคลำกร และนิสิตมีไอซีทีที่เหมำะสมเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
4. สังคมและชุมชนได้ประโยชน์จำกกำรใช้ไอซีทีที่เหมำะสมผ่ำนงำนบริกำรวิชำกำร 
5. สร้ำงควำมรู้ นวัตกรรม และพัฒนำไอซีทีเฉพำะด้ำนเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรพ่ึงตนเอง 

เป้ำหมำย 

ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนไว้ ดังนี้ 

1. มีเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ทันสมัย ครอบคลุม มีควำมเร็วสูงและมีควำมปลอดภัยสูง 
2. มีระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำน (MIS) 
3. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ server ที่ทันสมัยให้บริกำร 
4. มีระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำและกำรวิจัย 
5. ให้บริกำรในรูปแบบ e-Service และ แบบ One Stop Service 
6. มี Certify e-Personal และ e-Student 
7. มีคุณภำพกำรให้บริกำรที่ดี 

 
นโยบำยหลกั (Policy) 

  ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนไว้ ดังนี้ 
 

1. นโยบำยดำ้นกำรใหบ้ริกำรวชิำกำร 

1.1 สนับสนุนกำรให้บริกำรควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกับนิสิต บุคลำกรภำยในและ 
บุคคลภำยนอก 
  1.2 ส่งเสริมกำรหำรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร 

1.3  เผยแพร่ผลงำน นวัตกรรม องค์ควำมรู้ ของส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์สู่สังคม 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในกำรบริกำรวิชำกำรและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน 

เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของสังคม 
 

2. นโยบำยดำ้นกำรวจิยั 

1.1  สนับสนุนบุคลำกรท ำกำรวิจัยและวิจัยสถำบันสถำบัน 
1.2  สนับสนุนเงินทุนวิจัยและวิจัยสถำบัน 
1.3  ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร และน ำเสนอผลงำน นวัตกรรม ที่ 

พัฒนำขึ้น 
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 3. นโยบำยดำ้นกำรสนับสนนุกำรศึกษำ 

3.1 พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT เพ่ือให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำน 
3.2 สนับสนุนกำรให้บริกำรห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับคณะ ภำควิชำ โดยรองรับกำรเรียนกำรสอนใน 

รูปแบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ 
3.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศบริหำรกำรศึกษำที่ทันสมัย 
3.4 สนับสนุนกำรให้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมให้กับนิสิต 
3.5 สนับสนุนเครื่องมือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยให้กับอำจำรย์ 
3.6 พัฒนำทักษะด้ำน ICT ให้กับนิสิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ ICT โดยมีคุณธรรมและ 

จริยธรรม 
 

 4. นโยบำยดำ้นกำรท ำนบุ ำรงุศลิปวฒันธรรม 

1.1 ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมที่สำมำรถปลูกฝังให้บุคลำกรตระหนักถึงคุณค่ำของ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 5. นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรจดักำร 

 5.1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร และโครงสร้ำงขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ มีคุณภำพ มี 
ควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว และมีกำรแข่งขันสูง 

5.2 พัฒนำระบบและกลไกเพ่ือให้กำรบริหำรและจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำร 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและเหมำะสม 

5.3 ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงประหยัด มีคุณภำพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีควำมเหมำะสมในกำร 
ด ำเนินงำนตำมพันธะกิจ 

5.4 เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
5.5 จัดหำงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพ่ิมเติม 

 

6. นโยบำยเพิม่เติมด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 

6.1 สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
6.2 จัดสวัสดิกำรให้เป็นไปตำมสภำวะแวดล้อม 
6.3 ผลักดันให้บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงสำยงำน 

 

7. นโยบำยเพิม่เติมด้ำนกำรกำรเงนิ 
7.1 จัดหำงบประมำณเงินรำยได้เพ่ิมเติม 
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1.3 โครงสร้ำงองคก์ร และโครงสร้ำงกำรบรหิำร  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำนกับรกิำรคอมพวิเตอร ์

ทีป่รกึษำ 
ส ำนกับรกิำรคอมพวิเตอร ์

คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกับรกิำรคอมพวิเตอร ์

 
 

ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร 

  
 

 
หวัหนำ้ส ำนกังำน

เลขำนกุำร 

ฝำ่ยบรหิำรและธรุกำร ฝำ่ยบรกิำรและฝกึอบรม 

 

 ฝำ่ยสำรสนเทศ 

 

ฝำ่ยระบบคอมพวิเตอร ์
และเครอืขำ่ย 

 งำนกำรเงินและบัญชี            

 งำนสำรบรรณ   

 งำนบุคคล  

 งำนพัสดุ อำคำรสถำนที่  
และยำนพำหนะ 

 งำนแผนและประกัน 

คุณภำพ 

 งำนประชำสัมพันธ ์
 

 งำนฝึกอบรม 

 งำนบริกำรมัลติมีเดีย 

 งำนบริกำรคอมพิวเตอร ์

 งำนวิเครำะห์และออกแบบ 

 งำนพัฒนำและบ ำรุงรักษำ 

    โปรแกรม 

 งำนเขียนคู่มือและทดสอบ  

    ระบบ 

 งำนบริกำรคอมพิวเตอร์แมข่่ำย  

 งำนพัฒนำและติดตั้งเครือข่ำย 

 งำนบริกำรและสนับสนุนกำร
บ ำรุงรักษำระบบ 

 

รองผูอ้ ำนวยกำร 

รูปท่ี 1.1   แผนผังโครงสรำ้งกำรบริหำรองคก์ำรภำยใน   
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1.4 รำยนำมผูบ้ริหำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรชดุตำ่งๆ ของส ำนัก 

        1.4.1 รำยนำมผู้บรหิำร 
      1.4.1.1  ชว่ง   1 มิถนุำยน 2556 -  24  ตลุำคม  2556 
 รศ.ประดนเดช นีละคุปต์    ผู้อ ำนวยกำร 
 ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์    รองผู้อ ำนวยกำร      
 ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถำพรพัฒน์    รองผู้อ ำนวยกำร      
   
 1.4.1.2 ชว่ง  25 ตุลำคม 2556 -  31 มกรำคม  2557 
 รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์    รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 
 
      1.4.1.3  ชว่ง   1 กุมภำพันธ ์ 2557 –  ปจัจุบนั 
 รศ.ประดนเดช นีละคุปต์    ผู้อ ำนวยกำร 
 ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์    รองผู้อ ำนวยกำร      
 ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถำพรพัฒน์    รองผู้อ ำนวยกำร      
 รศ.ดร.สมชำย น ำประเสริฐชัย    รองผู้อ ำนวยกำร     
 
 1.4.2 รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำ    

นำยประดนเดช นีละคุปต์   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 

 

        1.4.3 รำยนำมคณะกรรมกำรบรหิำร    
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์   ประธำนกรรมกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร      กรรมกำร  
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร      กรรมกำร 

https://cpc.ku.ac.th/BoardandPerson/administrators/pirawat.php
https://cpc.ku.ac.th/BoardandPerson/administrators/chavarit.php
https://cpc.ku.ac.th/BoardandPerson/administrators/pirawat.php
https://cpc.ku.ac.th/BoardandPerson/administrators/chavarit.php
https://cpc.ku.ac.th/BoardandPerson/administrators/somchai.php
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หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรและฝึกอบรม   กรรมกำร 
หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศ    กรรมกำร 
หัวหน้ำฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  กรรมกำร 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรและธุรกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
เจ้ำหน้ำที่บุคคล (นำงสุรินทร์ บัวทอง)   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(นำงมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง) 

1.5 จ ำนวนบคุลำกร 
 จ ำนวนบคุลำกรทัง้หมด  

ประเภท จ ำนวนบคุลำกร (คน) 

ต่ ำกวำ่ปรญิญำตร ี ปรญิญำตร ี ปรญิญำโท ปรญิญำเอก รวม 
ข้ำรำชกำร 1 12  18 0 31 
ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 0 0 0 
พนักงำนงบประมำณ 0 14 4 0 18 
พนักงำนข้ำรำชกำร 0 0 0 0 0 
พนักงำนเงินรำยได ้ 8.5 18 1 0 27.5 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว 0 0 0 0 0 

รวม 9.5 44 23 0 76.5 
แรงงำน เช่น พนักงำนท ำควำมสะอำด 
พนักงำนขับรถ ฯลฯ 

5 0 0 0 5 

หมำยเหต:ุ *จ ำนวนนับบุคลำกรทั้งหมด ก ำหนดให้นับท่ีมีระยะเวลำกำรท ำงำนดังน้ี 

   ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่ำ 6 เดือนไม่สำมำรถน ำมำนับ
ได ้

1.6  ข้อมลูพืน้ฐำนโดยยอ่เกีย่วกบังบประมำณและอำคำรสถำนที่ 

 ●  รำยจำ่ยจริง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556

ประเภท งบประมำณ (บำท) รอ้ยละ สดัสว่นงบประมำณ 
แผน่ดนิ : เงนิรำยได ้แผน่ดนิ เงนิรำยได ้ รวม 

รวม 165,805,087 159,002,277 324,807,364 100  51:49 
-  งบบุคลำกร 15,668,388 5,995,301 21,663,689 7  72:28 
-  งบด ำเนินกำร 9,062,999 24,801,333 33,864,332 10 27:73 
-  งบลงทุน 141,073,700 127,974,524 269,048,224 83  52:48 
-  งบอุดหนุน    -   231,119 231,119 0    0:100 
-  งบรำยจ่ำยอื่นๆ  -    -   -   -     -  
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● ประมำณกำรรำยรบั-รำยจำ่ย (ปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 (ข้อมลูจำกกองแผนงำน) 

ประมำณกำรรำยรบั จ ำนวนเงนิ (บำท) 
-  งบประมำณแผ่นดิน 30,708,500 
-  งบประมำณเงินรำยได ้ 68,375,942 

รวมทัง้หมด 99,084,442 

. 
ประมำณกำรรำยจำ่ย งบประมำณ (บำท) 

แผน่ดนิ เงนิรำยได ้ รวม 
-  งบบุคลำกร 17,736,500 11,111,788 28,848,288 
-  งบด ำเนินกำร 10,589,400 30,717,832 41,307,232 
-  งบลงทุน 2,382,600 4,102,500 6,485,100 
-  งบอุดหนุน 0 3,680,000 3,680,000 
-  งบรำยจ่ำยอื่นๆ 0 0 0 
-  งบส ำรองจ่ำย 0 0 0 

รวมทัง้หมด 30,708,500 49,612,120 80,320,620 

 

● อำคำรและสถำนที่  
  

ชื่ออำคำร ปทีีเ่ริม่ใช ้ พืน้ทีใ่ชส้อย 

(ตำรำงเมตร) 
ลกัษณะเปน็แบบ 

อำคำรประหยดั
พลงังำน  
(ใช/่ไมใ่ช)่ 

รปูภำพอำคำร 

อำคำร 

ที ่
ชื่ออำคำร 

1 อำคำรส ำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ 

2533 2,355 ไม่ใช ่

  
2 อำคำรศูนย์บริกำร

มัลตมิีเดยี                   
2546 764 ไม่ใช ่   

3 อำคำร Kasetsart IT 
Square 

2548 1,060 ไม่ใช ่   

4 โรงปั่นไฟ 2548 40 ไม่ใช ่   
5 อำคำรศูนย์กิจกรรมนสิิต 2552 1,239 ไม่ใช ่  

6 อำคำรเรยีนและ
ปฏิบัติกำรทำงดำ้น

คอมพิวเตอร์ ** 

2556  20,754.78 ไม่ใช ่

 

**  เริ่มใช้งำนเต็มพื้นท่ีในปีกำรศึกษำ 2557 
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●  ข้อมลูทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภำพรวมของส ำนกั (ไมร่วมอำคำร 10 ชัน้) 
 พืน้ทีภ่ำพรวมของส ำนกั จ ำนวนพืน้ที ่(ตำรำงเมตร) 

1. พื้นทีแ่นวรำบทั้งหมด      3,876   

2. พื้นทีช้ั่น 1 ของทุกอำคำรรวมกัน  3,366    

3. พื้นทีท่ีเ่ป็นถนนและลำนกจิกรรมทุกประเภทท่ีมีกำรปรับผิวหน้ำโดย
วัสดุประเภทต่ำงๆ เช่น ลำนคอนกรีต ลำนลำดยำงมะตอย ฯลฯ  

510 

4. พื้นทีภ่ำยในอำคำรทีเ่ป็น Green Area เช่น พ้ืนท่ีสวนหย่อมชั้น 1 24 
5. พื้นที ่Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 24 
 รถของส ำนกั จ ำนวน (คนั) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 3  คัน 
2. รถจักรยำนยนต ์ 2  คัน 
3. รถจักรยำน 6  คัน 

1.7 เอกลกัษณห์รือวฒันธรรมของส ำนกั และผลงำนเดน่ที่ภำคภมูิใจ 

 1.7.1  เอกลกัษณ์หรอืวฒันธรรมของส ำนัก 
               เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของส ำนักฯ  คือ พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย มีเครือข่ำยที่มี
ประสิทธิภำพ  และบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์อย่ำงเหมำะสม 
 
        1.7.2  ผลงำนเดน่ทีภ่ำคภูมใิจ  
                 ผลงำนที่ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ภำคภูมิใจ คือ กำรจัดท ำศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่อำคำร
เรียนและปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ (อำคำร 10 ชั้น)  ซ่ึงได้วิเครำะห์ ออกแบบและติดตั้ง
อุปกรณ์เครือข่ำยศูนย์ข้อมูล เพ่ือให้บริกำรเครือข่ำยแก่หน่วยงำนภำยในและเชื่อมต่อไปยังภำยนอกของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ แทนห้องควบคุมระบบเครือข่ำยเดิม ซึ่งได้ด ำเนินกำรย้ำยเครือข่ำยในส่วนที่ต่อเชื่อม
ออกสู่ภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกอำคำรเดิมมำยังอำคำรใหม่เรียบร้อยแล้ว และสำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยออกสู่
ภำยในมหำวิทยำลัยได้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนำยน 2557 ส ำหรับระยะต่อไปอยู่ระหว่ำงกำรย้ำยเครือข่ำยที่
เชื่อมต่อระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมำจำกอำคำรเดิม  
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1.8 ผลกำรปรับปรงุตำมขอ้เสนอแนะของผลกำรประเมนิปทีีผ่่ำนมำ 

 สรุปผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินฯ ในรอบปีกำรศึกษำ 
2556 ของส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์     
    

ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนนิงำน ผู้ก ำกับดแูล/
ผูร้บัผดิชอบ 

องคป์ระกอบที ่1 ปรชัญำ ปณธิำน วตัถปุระสงค ์และแผนด ำเนนิกำร 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

องคป์ระกอบที ่2 ภำรกจิหลกั 

1.กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรให้บริกำร 
ควรเพิ่มบทสรุปในประเด็นกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและบทสรุปด้ำนกำรเงิน เพื่อพิจำรณำ
ควำมคุ้มค่ำของกำรจดัอบรม 

กำรอนุมัติจดัอบรมคอมพิวเตอร์ประจ ำปี ได้
ค ำนวณควำมคุ้มทุนของกำรจัดอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ แนบโครงกำรจดัอบรมคอมพิวเตอร์
ปี 2556  ส ำหรับอบรมบุคคลทั่วไป ท่ีได้เสนอขอ
อนุมัติโครงกำรต่อผู้อ ำนวยกำรตำมเอกสำรแนบ 
(มกพว. โครงกำรจดัอบรมคอมพิวเตอร์ปี 2556
ภำคผนวก 2   ประมำณกำรรำยจำ่ยอบรม
คอมพิวเตอร์ประจ ำปี 2556)  

ฝ่ำยบริกำรและ
ฝึกอบรม 

2.ควรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ในปี 2555 ไปจัดท ำแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปี 
2556 ต่อไป 

ได้น ำข้อเสนอแนะฯ ไปจัดปรับปรงุกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ เช่น กำรจัดอบรมคอมพิวเตอร์  (2.2-5-3) 
กำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที ่ KiTS   
(2.2-5-4) เป็นต้น  

ฝ่ำยบริกำรและ
ฝึกอบรม 

3.ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสมัพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูล
กำรฝึกอบรมให้นิสติ/บุคลำกรได้ทรำบอย่ำงท่ัวถึง เช่น 
ประชำสมัพันธ์ใน website ของมหำวิทยำลัย 

ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรโดยประชำสมัพันธ์กำรจัด
อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสติและบุคลำกร  
ประจ ำปี 2557  บนเว็บไซด์ของมหำวิทยำลัย ท่ี 
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?
c=adms&m=seltab_th&time=2014050111
2314&ip=10&load=tab&lang=thai&id=121
1&id1=89&page=ข่ำวสำรและ
กิจกรรม&page1=ข่ำวประชุม/สมัมนำ/อบรม   

ฝ่ำยบริกำรและ
ฝึกอบรม 

องคป์ระกอบที ่3 กำรบรหิำรและกำรจดักำร 

1. ส ำนักฯ ควรก ำหนดรูปแบบของกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ ให้ชัดเจน เพื่อจะได้ทรำบว่ำกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยมำกน้อยเพียงใด มี
ปัญหำอุปสรรคอะไร และจะมีกำรแก้ไขอย่ำงไร 

1.ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและกลยุทธ์ประจ ำปี 
เพื่อให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน และเพื่อให้
ทรำบผลกำรประเมินว่ำบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
โครงกำรและกลยุทธ์หรือไม่  โดยได้ใช้แบบ
ประเมินท่ีปรับปรุงนี้ในกำรประเมนิโครงกำรและ
กลยุทธ์ฯ ประจ ำปี 2556 (1.1-7-1)   

งำนแผนฯ 
ฝ่ำยบรหิำรฯ 

และ
คณะกรรมกำร

บริหำร 

../หลักฐานแหล่งตรวจสอบ/องค์%202%20ภารกิจหลัก/2.2%20ความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ/บริการอบรมคอมพิวเตอร์/2.2-5-3%20โครงการอบรมคอมพิวเตอร์%20ปี%202556.pdf
../หลักฐานแหล่งตรวจสอบ/องค์%202%20ภารกิจหลัก/2.2%20ความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ/บริการเครื่องคอมพิวเตอร์/2.2-5-4%20โครงการการให้บริการงานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์.docx
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=seltab_th&time=20140501112314&ip=10&load=tab&lang=thai&id=1211&id1=89&page=ข่าวสารและกิจกรรม&page1=ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=seltab_th&time=20140501112314&ip=10&load=tab&lang=thai&id=1211&id1=89&page=ข่าวสารและกิจกรรม&page1=ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=seltab_th&time=20140501112314&ip=10&load=tab&lang=thai&id=1211&id1=89&page=ข่าวสารและกิจกรรม&page1=ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=seltab_th&time=20140501112314&ip=10&load=tab&lang=thai&id=1211&id1=89&page=ข่าวสารและกิจกรรม&page1=ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=seltab_th&time=20140501112314&ip=10&load=tab&lang=thai&id=1211&id1=89&page=ข่าวสารและกิจกรรม&page1=ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
../หลักฐานแหล่งตรวจสอบ/องค์%201%20ปรัชญา%20ปณิธาน%20วัตถุประสงค์%20และแผนดำเนินการ/1.1%20กระบวนการพัฒนาแผน/1.1-7-1%20รายงานการประชุมกรรมการบริหารฯ%20%20%20ปี%202556%20(ครั้ง%2019).rar
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ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนนิงำน ผู้ก ำกับดแูล/
ผูร้บัผดิชอบ 

2. ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขสำมำรถดไูด้
จำกระบบสำรสนเทศบริหำรโครงกำร ท่ีเว็บ 
https://project.ocs.ku.ac.th/      

2. ส ำนักฯ ควรมอบหมำยให้มผีู้รบัผิดชอบในกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ จัดเก็บและเผยแพร่ในแตล่ะ
ประเด็นท่ีมีกำรก ำหนดไวเ้กี่ยวกับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่
ส ำนักฯ ได้จัดขึ้นทุกกิจกรรม 
 

ส ำนักฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะฯ ซึ่ง
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ก ำลังด ำเนินกำรรวม
รวมควำมรู้ที่ฝ่ำยต่ำงๆ ได้ด ำเนินกำรไว้และ
น ำเสนอบนเว็บฝ่ำยให้มำรวมกัน และออกแบบ
เว็บที่จะน ำเสนอใหม่ในภำพรวม ดูรำยละเอียด
เพิ่มเตมิได้ที่ www.kmocs.ocs.ku.ac.th 

คณะกรรมกำร  
KM และงำน

ประชำสมัพันธ์ 

องคป์ระกอบที ่4 กำรเงนิและงบประมำณ 

1. ควรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตลอดปีงบประมำณให้
ครบถ้วนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักให้
ครบตำมเกณฑ ์

ส ำนักฯ ได้จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำรฯ (3.1-3-37) และ
คณะกรรมกำรประจ ำฯ (4.1-7-3)  อย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

งำนกำรเงิน 
ฝ่ำยบรหิำรฯ 

2. ควรพิจำรณำวิเครำะห์เปรียบเทียบสัดส่วนกำรใช้เงิน
งบประมำณของแต่ละยุทธศำสตร/์โครงกำรเพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรบรหิำรทรัพยำกรทำงกำรเงิน 

ส ำนักฯ ได้จัดท ำรำยงำนที่แสดงสดัส่วนกำรใช้
เงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2556 ของ
แต่ละโครงกำรและแต่ละกลยุทธ์ เสนอให้
ผู้อ ำนวยกำรทรำบ เมื่อวันที่  30 มกรำคม 2557 
(4.1-5-1) 

งำนกำรเงิน 
ฝ่ำยบรหิำรฯ 

องคป์ระกอบที ่5 ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

องคป์ระกอบที ่6 กำรพฒันำและปรบัปรงุระบบกำรด ำเนนิงำน 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
  

https://project.ocs.ku.ac.th/
http://www.kmocs.ocs.ku.ac.th/
../หลักฐานแหล่งตรวจสอบ/องค์%203%20การบริหารและจัดการ/3.1%20ภาวะผู้นำ/3.1-6-37%20รายงานการประชุมกรรมการบริหารฯ%20วาระ%20การเงิน%20(ครั้ง%201%202%203%204%205%2011%2015%2016).pdf
../หลักฐานแหล่งตรวจสอบ/องค์%204%20การเงินและงบประมาณ/4.1%20ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ/4.1-7-3%20รายงานการประชุม%20กก%20ประจำ%20ปี%202555%20(ครั้ง%203)%20และ%202556%20(ครั้ง%202,%203).rar
../หลักฐานแหล่งตรวจสอบ/องค์%204%20การเงินและงบประมาณ/4.1%20ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ/4.1-5-1%20บันทึก%20เรื่องขอส่งรายงาน%20แผนผลรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์%20ปี%202556.pdf
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บทที ่2   
การรายงานผลการด าเนนิงาน 

2.1  สรปุผลการด าเนนิงานในรอบปตีามภารกิจ 
 
 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการด าเนินงานในภารกิจหลักในรอบปีการศึกษา 2556  จ าแนกตามพันธกิจ
หลักได้ดังนี้ 
 
ภารกจิที ่1  วางแผนและพฒันาปรบัปรงุระบบ ICT ของมหาวิทยาลยัใหท้ันสมยัและมปีระสทิธภิาพ 

1. ขยายช่องสญัญาณเครือข่ายหลักขนาด 1 กิกะบติตอ่วนิาท ีเฟส 4 

ส านักฯ ได้ติดต้ังช่องสัญญาณเครือข่ายหลักขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
คอมพิวเตอร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์หลังใหม่ และติดตั้งอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณให้แก่หอพักนิสิตที่ตั้งอยู่
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมทั้งสิ้น จ านวน 69 จุด ดังนี้ 
               1.1  หอพักนิสิต  จ านวน    8 จุด 
   1.2  อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  61 จุด 
 
 2.  ปรบัปรงุสายสัญญาณใยแกว้น าแสง 

  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ส ารวจ ปรับปรุง และติดตั้ง เส้นทางสายสัญญาณใยแก้วน าแสง จ านวน 
10 เส้นทาง และได้จัดท าแผนผังเส้นทางสายใยแก้วน าแสงเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

     2.1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ กับ อาคารระพี สาคริก 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 2.2 อาคารระพี สาคริก ส านักทะเบียนและประมวลผล กับ อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 2.3 อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

  2.4 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ กับ อาคารอมร ภูมิรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
  2.5 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ กับ อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
  2.6 อาคารเก่า คณะบริหารธุรกิจ กับ อาคารใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 
  2.7 อาคารเรียนรู้ ส านักหอสมุด กับ อาคารระพี สาคริก ส านักทะเบียนและประมวลผล 

    2.8 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ กับ อาคาร 14 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 2.9 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ กับ อาคารวิทย
บริการ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 2.10 อาคารวิทยบริการ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม กับ อาคารวิทยาพัฒนา ส านักทรัพย์สิน 
 

 
 

รูปแผนผังเส้นทางสายใยแก้วน าแสงที่ติดตั้งใหม่ 
….  หมายถึง จุดเชื่อมต่อหลักสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง 

  
 3. การจัดท าศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
               ส านักฯ ได้สร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น)  ซึ่งได้วิเคราะห์ ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายศูนย์ข้อมูล เพ่ือให้บริการ
เครือข่ายแก่หน่วยงานภายในและเชื่อมต่อไปยังภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทนห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายเดิม  โดยจะด าเนินการเป็น 3 ระยะ  คือ 

ระยะที ่1 - น าอุปกรณ์ Switch หลักและ Switch ตามชั้น ติดตั้งเข้าตู้ Rack และเชื่อมสัญญาณจาก
อาคารเก่ามายังอาคารใหม่ โดยขณะที่มีการด าเนินการระบบเครือข่าย ในส่วนต่าง ๆ  ยังสามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ระยะที ่2 – ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายส าหรับเชื่อมต่อสัญญาณจากทาง  Uninet  เพ่ือเปลี่ยนช่องทาง 
Gateway จากอาคารเดิมมายังอาคารใหม่  โดยมีอุปกรณ์ใหม่สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากข้ึน  ซึ่งได้ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป 

ระยะที ่3 - เดินสาย Fiber ใหม่ไปยัง Zone ต่าง ๆ และท าการเชื่อมต่อสัญญาณมายังอาคารใหม่ 
เมื่อระบบเครือข่ายในส่วนต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้แล้วจะตัดการเชื่อมต่อสัญญาณท่ีอาคารเดิม ซ่ึง
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่อาคารเรยีนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
4. ปรับปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

        ส านักฯ  ได้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย   (Wireless  
Controller) ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น)  จ านวน 1 
ชุด พร้อมทั้งไลเซนส์ ส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย  จ านวน 250  ไลเซนส์   ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการกระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย  Wireless Controller  พร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน ที่หอพักนิสิต (อาคาร 4 ซอย 45 
ถนนพหลโยธิน) อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น)  และ   
คณะมนุษยศาสตร์อาคาร 4 (จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์)  อาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์  ด้วยซอฟต์แวร์ Wireless Controller  เวอร์ชั่น 7.4  และปรับปรุงการให้บริการไอพีแอดเดรส
ส าหรับการบริการเครือข่ายไร้สาย  KUWiN  ด้วยเครือข่าย NAT (Network Address Translation)  ส าหรับ
รองรับการใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการใช้งานมากขึ้น   โดยติดตั้งเครือข่าย NAT ให้กับ
ห้องเรียนภายในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยใช้ IP Address ช่วง 10.3.0.0/16 
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รูปภาพท่ี 4 หน้าจอระบบควบคุมการกระจายสญัญาณเครือข่ายไรส้าย 
 

5. ปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล 
    ปีการศึกษา 2556 ส านักฯ ได้จัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลขนาดความจุ 24 TB โดยได้ไลเซนส์มาใช้ใน

การทดสอบจ านวน 3 TB  เพ่ือเพ่ิมการรองรับการส ารองข้อมูลแบบ VM ware ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่ให้บริการระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการฐานข้อมูล   โดยมีแผนปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบส ารองข้อมูล และจัดหาไลเซนส์เพ่ิมเติมส าหรับส ารองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการเว็บโฮสต้ิง    

 

 
 

รูปภาพท่ี 6 ระบบส ารองข้อมูล 
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 6. จัดหาซอฟต์แวร์ระบบ Securitty mail Gateway 
    ส านักฯ ได้จัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลขนาดความจุ 24 TB 
   

ภารกจิที ่2  พัฒนาระบบการให้บรกิารดา้น ICT เชงิรุก 

1. เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 2 

ส านักฯ ได้ส ารวจและติดตั้งเครือข่ายไร้สายเพ่ิมเติมให้แก่หน่วยงานต่างๆ  ดังนี้ 

1.1 อาคาร 4 (จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 21 จุด 

1.2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น)  จ านวน  

30  จุด  
1.3 อาคารหอพักนิสิต (อาคาร 4 ซอย 45 ถนนพหลโยธิน) จ านวน  33 จุด  

 

2. จัดหาซอฟต์แวร์ตรวจสอบและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ส านักฯ   ได้จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ชื่อ Kaspersky Version 10.0.3361 ส าหรับตรวจสอบและ 

ป้องกันไวรัสระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows Server จ านวน 200 ไลเซนส์ และ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 5,000 ไลเซนส์มาให้บริการนิสิต บุคลากร ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ
ทราบที่เว็บ http://antivirus.ku.ac.th    
 

 
 

3. จดัหาซอฟตแ์วร ์ MS Windows   ชดุ 

ส านักฯ   ได้จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft Windows จ านวน  1,000  ไลเซนส์  เพ่ือ 

ให้บริการแก่บุคลากรภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย 
 

http://antivirus.ku.ac.th/
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4. บริการแก้ไขปญัหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละเครอืขา่ย 

ส านักฯ บริการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (บริการ  

helpdesk) บริการและแก้ไขปัญหาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (PC คลินิก) ของส านักฯ และ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย การบริการลงทะเบียน MAC address การบริการลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายไร้สาย 
การบริการลงทะเบียนใช้งาน LAN  บริการติดตั้งโปรแกรมให้บริการ VPN  บริการแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์  
บริการรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรี บริการค าแนะน าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

5. ออกแบบระบบมาตรฐานข้อมลูกลางทะเบยีนเรยีนนสิติ 

ส านักฯ ได้ออกแบบมาตรฐานข้อมูลกลาง ส าหรับใช้กับฐานข้อมูลทะเบียนเรียนนิสิต ซึ่งมี 

รายละเอียด ที่เว็บ https://mis-services.ku.ac.th/SCD/ 
 

 
 

6. สรา้งขดีความสามารถบุคลากรใหป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นวงจรการพัฒนาซอฟตแ์วร ์

ส านักฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ และให้บุคลากรที่ 

มีหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศน าเสนอผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์  เมื่อวันที่ 16 และ 
22  กรกฎาคม 2556 โดยมีบุคลากรฝ่ายสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมและน าเสนอผลการด าเนินงานตามวงจรการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ 

https://mis-services.ku.ac.th/SCD/
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ภาพการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และน าเสนอผลการด าเนินงานตามวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน 

ส านักฯ ได้ประกาศเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศของส านักบริการคอมพิวเตอร์  

ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556  และอยู่ระหว่างการส ารวจว่าระบบสารสนเทศใดบ้างที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือมาตรฐาน
กลางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือจะได้ปรับปรุงให้ทุกระบบฯ ใช้มาตราฐานเดียวกัน 
 

8. การปรบัปรงุและบ ารงุรักษาระบบสารสนเทศ   

8.1  ระบบทะเบยีนเรยีนนสิติ   

          8.1.1 ส านักฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่เรียนหลักสูตรภาษาไทยผ่าน
เว็บ   โดยเพิ่มเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน    ให้นิสิตวิทยาเขตบางเขนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาพละ 
(01175xxx) ได้เพียง 1 รายการต่อภาคการศึกษา ส่วนนิสิตวิทยาเขตก าแพงสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาพละ 
(01175xxx)  และวิชาภาษาอังกฤษ  (01355xxx)  ได้วิชาละ  1  รายการต่อภาคการศึกษา  และไม่สามารถ
ลงทะเบียนวิชาซ้ ากับภาคการศึกษาก่อนได้ ยกเว้นกรณีท่ีนิสิตได้เกรดเป็น ‘F’ ,’W’,’U’,’NP’ 
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 8.1.2 ส านักฯ ได้พัฒนาระบบติดตามการลงทะเบียนของนิสิตรอพินิจวิทยาเขตบางเขนและ
ก าแพงแสน  โดยเพิ่มเงื่อนไขให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าไปอนุญาตในระบบลงทะเบียนเรียนส าหรับนิสิตที่มี
สถานภาพรอพินิจที่ไม่อยู่ในข่ายรอคัดชื่อออกได้ (กลุ่มท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่า 1.5 และกลุ่มที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 
1.75 สองภาคการศึกษาติดต่อกัน)  ให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

 

 
 

 8.1.3 ส านักฯ ได้ปรับปรุงระบบทรานสคริปต์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ให้ 
แสดงผลรายวิชาถูกต้องสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนนิสิต  
 

 
 

  8.1.4 ส านักฯ ได้ปรับปรุงระบบระบบการพิมพ์รายงานผลการเรียน KU6 ซึ่งจากเดิมพิมพ์ลง 
ในกระดาษต่อเนื่องขนาด 5.5 x 8 นิ้ว มาเป็นพิมพ์ลงกระดาษ  A4  เพ่ือให้สามารถส่งเข้าเครื่องพับกระดาษ และ
จัดส่งให้ผู้ปกครองนิสิตทางไปรษณีย์ได้ 
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 8.1.5 ส านักฯ ได้ย้ายระบบเกรดออนไลน์ส าหรับนิสิตออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ เพ่ือรองรับการแสดงผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับการใช้งานของ
นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ โดยได้พัฒนาเว็บเพจฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นิสิตสืบค้นข้อมูลผลการเรียน
แต่ละภาคการศึกษาด้วยตนเองผ่านการตรวจสอบตัวตนด้วยระบบ LDAP ของเครือข่ายนนทรี และลดภาระการ
ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม 
 

 
 

 8.1.6  ส านักฯ ได้จัดท าเว็บเพจตรวจสอบการส่งผลสอบ(เกรด)ของนิสิต เพ่ือให้หัวหน้า 
ภาควิชาสามารถตรวจสอบและติดตามการส่งผลสอบ(เกรด)ของนิสิตแต่ละรายวิชา จากอาจารย์ผู้สอนได้สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 
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 8.1.7  ส านักฯ ได้ปรับปรุงระบบการจัดตารางการสอนของอาจารย์ ซึ่งเดิมให้บริการด้วย 
application บน oracle ซึ่งไม่สะดวกในการให้บุคลากรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้
เอง จึงพัฒนาระบบมาไว้บนเว็บ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคณะ/ภาควิชา  สามารถปรับปรุงอาจารย์ผู้สอนของรายวิชา
ผ่านเว็บไซต์ได้ โดยการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนได้เป็นล าดับขั้น อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ผู้ร่วมสอนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองจะต้องสอนได้ สามารถน าข้อมูลผู้สอนไปใช้กับระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ได้  ได้แก่   ระบบประเมินการเรียนการสอน  ระบบเกรดออนไลน์ ท าให้ลดความผิดพลาดของข้อมูลได้  เช่น  
รายวิชาและหมู่เรียนที่มีผู้สอนซ้ ากัน   รายวิชาที่ไม่มีผู้กรอกเกรด    หรือรายวิชาที่ไม่มีกรอกเกรด  เป็นต้น 
 8.1.8  ส านักฯ ได้ปรับปรุงเว็บระบบลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ ให้รายงานข้อมูล
เพ่ิมเติมตามที่ต้องการไว้ในรายงานการช าระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment Report)  และให้เจ้าหน้าที่
สามารถปรับปรุงข้อมูลการคืนสภาพการเป็นนิสิตในฐานข้อมูลของส านักทะเบียนฯ ให้ตรงกับฐานข้อมูลของ
บัณฑิตวิทยาลัย และให้เจ้าหน้าที่โครงการต่างๆ เช่น โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยภาค
พิเศษ ให้สามารถเรียกดูข้อมูลภาคการศึกษาก่อนๆ ได้ เพ่ิมการท างานของระบบให้สามารถตรวจสอบข้อมูล
ระบบลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ และให้นิสิตโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติที่จะเปิดเรียนภาค
ต้น 2557  ในเดือนสิงหาคม 2557  นี้จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ XL65, XA60, XE74, XF56  สามารถ
ลงทะเบียนเรียนในระบบนี้ได้   
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  8.2  ระบบการเงนิ 
  8.2.1 ส านักฯ ได้ปรับปรุงระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้สามารถ
บันทึกอนุมัติเงินงวด บันทึกโอนเงินงวด บันทึกโอนงบประมาณ และรายงานบันทึกข้อมูลตามคณะ/แผนงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้ได้ 
 8.2.2 ส านักฯ ได้ปรับปรุงระบบค าขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (e-revenue) ให้มี
ความพร้อมในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 และขับเคลื่อนแผนงานและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยจัดกลุ่มค าขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาการ การวิจัย 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารทั่วไป และได้วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ให้รองรับ
การจัดเก็บข้อมูลในส่วนของเงินรับฝากกลุ่มทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต สามารถประมาณการรายรับ-
รายจ่าย ในอนาคตและเตรียมความพร้อมรับมือการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

 
 

 8.2.3 ส านักฯ ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน 
ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้, ลูกจ้างประจ า และ พนักงานราชการ  โดย
ปรับปรุงในส่วนการน าเข้าข้อมูล จัดท าข้อก าหนดของรูปแบบข้อมูล และเอกสารแนบท้ายให้มีรูปแบบเดียวกัน
ส าหรับบุคลากรประเภทต่างๆ  ได้แก่ ข้าราชการ  พนักงานงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ เป็นต้น ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องและลดเวลาในการน าส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบการเงิน 
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 8.2.4 ส านักฯ ได้ปรับปรุงโปรแกรมค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร  ที่มีผลบังคับใช้ 
ปี 2556 และ ปี 2557  ซ่ึงเดิมค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจา่ยตามอัตราภาษี 5 ขั้น มาเป็นอัตราภาษีใหม่ 7 ขั้น 
  

 
 
 8.3 ระบบสารสนเทศอื่นๆ 
 8.3.1  ส านักฯ ได้ปรับปรุงตารางข้อมูลจากตารางอ้างอิงของ สกอ.  จ านวน 38 ตาราง  โดย
ได้ก าหนดช่วงรหัสสาขาวิชาของบางกลุ่มสาขาวิชาใหม่ และน าช่วงรหัสสาขาวิชาที่ยังไม่มีการใช้งาน มาใช้งาน
เพ่ือแก้ไขปัญหารหัสสาขาวิชาเต็ม และได้ปรับปรุงเว็บระบบเชื่อมโยงรหัสข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่เว็บ https://data.ku.ac.th/mapping/ 
 

 
  

 8.3.2  ส านักฯ ได้ปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต  ระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่าย  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คณะบันทึก / แก้ไขข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต สามารถรายงาน
ผลการติดตามสถานภาพข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต ท าให้ได้ข้อมูล ที่อยู่ สถานที่
ท างานของบัณฑิต และข้อมูลนายจ้างถูกต้องและครบถ้วน   ระบบสามารถรายงานคะแนนการประเมินตาม
รูปแบบที่ก าหนด และจัดท าไฟล์ข้อมูลที่สะดวกในการน าไปใช้ในรูปแบบต่างๆ   

https://data.ku.ac.th/mapping/
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 8.3.3  ส านักฯ ได้ปรับปรุงเว็บระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร โดยเพ่ิมการ
รายงานสถิติหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ และปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ และให้กองบริการการศึกษา
สามารถแก้ไขข้อมูลบางเรื่องได้ 
 

 
 

 8.3.4 ส านักฯ ได้ปรับปรุงเว็บระบบ Bill Payment โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยเพิ่มเมนูให้เจ้าหน้าทีส่ามารถพิมพ์ใบ Bill Payment ของนักเรียนที่ยังค้างช าระเงินภาคต้น  
ปีการศึกษา 2556 ได้ และให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนสามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนได้ เพ่ิมเมนู 
รายงานประกอบการช าระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และปรับปรุงการพิมพ์รายงานต่างๆ  
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           8.4  การพฒันาระบบสารสนเทศตามนโยบายและความเรง่ดว่น 

             8.4.1  การเตรยีมข้อมลูเงนิเดือน เงนิประจ าต าแหนง่ และเงินตอบแทนตา่งๆ เพื่อน าเขา้ 
ระบบ ERP 

            ส านักฯ ได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับเตรียมข้อมูลเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงิน 
ตอบแทนต่างๆ เพ่ือน าเข้าระบบ ERP เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ลดข้อผิดพลาดและลด
ระยะเวลา ในการเตรียมข้อมูล 
 

             8.4.2  ระบบทะเบยีนเรยีนนสิติ   

                     8.4.2.1 ส านักฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
ผ่านเว็บ ซึ่งเป็นการสร้างโปรแกรมใหม่ ๆ เพ่ือใช้งานทดแทนระบบงานเดิมที่ประสิทธิภาพใช้งานไม่ดีพอ ลด
ปัญหาการติดตั้งโปรแกรม และสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน อาทิ เจ้าหน้าที่ระดับคณะ/ภาควิชา/
โครงการ สามารถปรับปรุงอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บได้  ตามสิทธิ์การใช้งาน ส านักทะเบียนและประมวลผล/กอง
บริการการศึกษา สามารถปรับปรุงอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บได้ตามสิทธิ์การใช้งานระดับวิทยาเขต  ผู้บริหารระดับ
คณะ/ภาควิชา สามารถเรียกดูรายวิชาที่เปิดสอนได้ อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่สอนผ่านระบบ
ปรับปรุงอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถเก็บประวัติการปรับปรุงอาจารย์ผู้สอน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงในอดีตได้   

 

 
 

       8.4.2.2 ส านักฯ ได้พัฒนาระบบการเบิกค่าตอบแทนการสอนส าหรับภาคฤดูร้อน เพ่ือ 
ลดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้โดยตรงและลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ซึ่งมีผล
ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ส านักทะเบียนและประมวลผล สามารถใช้ระบบฯ พิมพ์ใบการเบิกค่าตอบแทนการสอน 
แทนการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ท าให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง และสามารถด าเนินการจัดท าเอกสารการ  เบิก
ค่าตอบแทนการสอน ส าหรับภาคฤดูร้อน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาลดน้อยกว่าระบบเดิมถึง 80% 
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 8.4.2.3  ส านักฯ ได้ออกแบบฐานข้อมูลแผนการรับนิสิตใหม่ การเรียกใช้ข้อมูลนิสิต 
ทั้งหมดและผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ของหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนงานประจ าปีได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
 

 
 

                8.4.3  เวบ็ระบบจองบธูจดันทิรรศการแบบออนไลน ์

         ส านักฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับจองบูธจัดนิทรรศการแบบออนไลน์ ส าหรับ
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจองบูธนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18  ตามโครงการ 
“เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556  
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ซึ่งเดิมไม่ได้น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการ ท าให้ล่าช้า และไม่สะดวกส าหรับผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ เมื่อใช้ระบบที่ได้พัฒนามาใช่ในการจัดการ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่จะมาร่วมกันจัด
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาสามารถขอใช้บริการผ่านเว็บได้ สะดวกในการเลือกท่ีตั้งบูธจากแผนผังบูธ 
รู้สถานะของบูธว่าว่างหรือไม่ว่าง สามารถป้อนข้อมูลการจองบูธ บันทึกการช าระเงินการจองบูธได้เอง และยัง
สามารถจองคิวการแสดงได้หลังจากช าระเงินแล้ว ไม่ต้องเดินทางมาดูสถานที่จริง ส่วนผู้ให้บริการได้แก่ ฝ่าย
บริการการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผลสามารถตรวจสอบรายการผู้จองบูธและสถานะช าระเงินได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 
 

8.4.4 การให้บริการทรัพยากรของอาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
                 8.4.4.1 ส านักฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลจองห้องเรียน/ห้องประชุม 

อบรมออนไลน์ ส าหรับการให้บริการห้องเรียนและห้องประชุมอบรมที่อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(อาคารหลังใหม่ 10 ชั้น) ซึ่งมีห้องให้บริการมากกว่า 30 ห้อง เพ่ือให้ส านักฯ สามารถบริหารจัดการและให้บริการ
จองห้องเรียนและห้องประชุมซึ่งมีจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยสามารถสืบค้นสถานะของห้องและจองใช้ห้องได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว และบริการให้หน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยน าระบบนี้ไปใช้ในการบริหารและจัดการห้องเรียนและห้องประชุมของหน่วยงานได้ 
 

 



34 
 

         8.4.4.2  ส านักฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศจองใช้งานเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ประจ าอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่าย ส าหรับให้บริการจองใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารหลังใหม่ 10 ชั้น) ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 1,000 
เครื่อง โดยระบบจะให้บริการแก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการจากภายนอก จองใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายได้ ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ผู้ให้บริการสามารถน าข้อมูลไปวาง
แผนการให้บริการ การติดตามการใช้งานการจัดเก็บค่าบริการรวดเร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ข้อมูลการใช้
บริการที่ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
 
8.4.5  ระบบสารสนเทศบคุลากร 

                 8.4.5.1 ส านักฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศจัดสรรเงินรางวัล 
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ส าหรับการน าเข้าข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูล และ
การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ลดระยะเวลาในการจัดท าบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง และลดความผิดพลาดที่เกิดจากการน าเข้าข้อมูล 

  8.4.5.2  ส านักฯ  ได้ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศจัดท าบัญชีรายละเอียด 
แนบท้ายค าสั่งบรรจุ, ค าสั่งจ้างต่อ, ค าสั่งปรับสถานภาพ และ ค าสั่งลาออก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ แบบ
อัตโนมัติ ส าหรับจัดท าบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งบรรจุ ค าสั่งจ้างต่อค าสั่งปรับสถานภาพ และ ค าสั่งลาออก 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้แบบอัตโนมัติโดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศบุคลากร  ท าให้ลด
ระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง และข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรมีความถูกต้องยิ่งขึ้น 
 8.4.5.3  ส านักฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับจัดท าบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง ตัดโอนและเปลี่ยนต าแหน่ง ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ้างประจ า, 
พนักงานราชการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (วิทยาเขตบางเขน)  แบบอัตโนมัติ โดยการกรอกข้อมูล
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ผ่านระบบสารสนเทศบุคลากร  ท าให้ลดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง และข้อมูลใน
ฐานข้อมูลบุคลากรมีความถูกต้องยิ่งขึ้น 
 

 
 

 ภารกจิที ่3  พฒันาศักยภาพด้าน ICT ของนสิติ บุคลากร และชมุชน   

     3.1 จดัอบรมคอมพวิเตอร ์
           3.1.1  ในปีการศึกษา 2556 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการ

คอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป จ านวน 13 หลักสูตร (ไม่นับซ้ า กรณีเปิดหลายรุ่น)  ดังนี้  
 

ล าดบั 
ที ่

หลกัสตูร วนัทีอ่บรม 
จ านวนผูเ้ขา้อบรม คา่เฉลีย่

ความพงึ
พอใจ 

บคุลากร 
มก. 

นสิิต 
มก. 

บคุคล
ทัว่ไป 

สบค.
มก. 

รวม
ทั้งสิน้ 

1 Security & Maintenance คอมพิวเตอร์
และเครือข่ายส าหรับผู้ใช้งาน 

11 มิ.ย. 56 5 - 17 - 22 4.06   

2 สร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย 
Photoshop & Dreamweaver 

19-21 มิ.ย. 56 4 - 40 1 45 4.39   

3 สร้างและจัดการฐานขอ้มูลองค์กรด้วย 
Microsoft Access 

1-2 ก.ค. 56 8 - 25 - 33 4.07   

4 เจาะลึกพัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้วย 
Microsoft Access ขั้นสูง (รุ่นที่ 2) 

3-5 ก.ค. 56 2 - 9 - 11 4.03   

5 โปรแกรม R ส าหรับงานวิจยัสถาบัน 11-12 ก.ค. 56 6 3 10 1 20 4.26   

6 สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย 
Joomla (รุ่นที่ 2) 

18-19 ก.ค.56 - - 39 - 39 4.03 

7 Joomla Advance Template & Mobile 
Workshop (รุ่นที่ 2) 

24-26 ก.ค. 56 5 - 12 - 17 4.27   

8 ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel 
ระดับองค์กรขั้นสูง   

29-31 ก.ค.56 - - 34 - 34 4.18 

9 การจัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย iBook 
(iBook for Education) 

15-16 ส.ค. 56 
 

19 - - - 19 4.69   
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ล าดบั 
ที ่

หลกัสตูร วนัทีอ่บรม 
จ านวนผูเ้ขา้อบรม คา่เฉลีย่

ความพงึ
พอใจ 

บคุลากร 
มก. 

นสิิต 
มก. 

บคุคล
ทัว่ไป 

สบค.
มก. 

รวม
ทั้งสิน้ 

(ส าหรับอาจารย ์ มก.) 
10 ตกแต่งภาพกับ Photo Application for 

iOS  (ส าหรับนิสิต มก  รุ่น 1) 
3 ก.ย. 56 

 
- 93 - - 93 4.25   

11 ตกแต่งภาพกับ Photo Application for 
iOS  (ส าหรับนิสิต มก  รุ่น 2) 

6 ก.ย. 56 - 71 - - 71 4.42 

12 การป้องกันและจัดการไวรัสมัลแวร์บนค
อมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน  
(ส าหรับบุคลากร มก.) 

30 ก.ย. 56 112 - - - 112 3.78   

13 ผลิตสื่อการสอนด้วย Camtasia Studio 
และ Snagit 

21-22 ต.ค. 56 2 - 13 - 15 4.21   

14 สร้างเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle 
(รุ่นที่ 2) 

24-25 ต.ค. 56 4 - 15 - 19 4.25   

 รวม  167 167 214 2 550 4.15 

 
 3.1.2 จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตาม
หลักสูตรที่หน่วยงานก าหนด จ านวน 5 หลักสูตร โดยหน่วยงานเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
ดังนี้ 

ล าดบั
ที ่

หลกัสตูร วนัทีอ่บรม หนว่ยงาน จ านวนผู้
เขา้อบรม 

1 การสร้างแบบสอบถาม และการแบ่งปัน จัดการ
สารสนเทศออนไลน ์

7 ก.ค.56 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  30 

2 การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel 2010 แบบ
มืออาชีพ รุ่นที่ 2/2556 

25–26 ก.ค.56 การประปานครหลวง 138 

3 การประยุกต์ใช้งาน Microsoft PowerPoint  
2010 แบบมืออาชีพ รุ่นท่ี 2/2556 

30–31 ก.ค.56 การประปานครหลวง 143 

4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยียคุใหมส่ าหรับงาน
ส านักงาน รุ่นที่ 1 

12-13 ธ.ค.56 กรมพัฒนาท่ีดิน 40 

5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยียคุใหมส่ าหรับงาน
ส านักงาน รุ่นที่ 2 

16-17 ธ.ค.56 กรมพัฒนาท่ีดิน 40 

6 มือใหม่สรา้งเว็บไซต์ด้วย Photoshop & 
Dreamweaver รุ่นที่ 1 

18-20 ธ.ค.56 กรมพัฒนาท่ีดิน 40 

7 มือใหม่สรา้งเว็บไซต์ด้วย Photoshop & 
Dreamweaver  รุ่นที่ 2 

23-25 ธ.ค.56 กรมพัฒนาท่ีดิน 40 

8 มือใหม่สรา้งเว็บไซต์ด้วย Photoshop & 
Dreamweaver รุ่นที่ 3 

19-21 ก.พ.57 กรมพัฒนาท่ีดิน 40 

9 มือใหม่สรา้งเว็บไซต์ด้วย Photoshop & 24-26 ก.พ.57 กรมพัฒนาท่ีดิน 40 
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ล าดบั
ที ่

หลกัสตูร วนัทีอ่บรม หนว่ยงาน จ านวนผู้
เขา้อบรม 

Dreamweaver รุ่นที่ 4 
รวม 5 หลกัสตูร (9 ครัง้) 551 

 3.1.3 ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และร่วมสอนให้แก่วิชาบูรณาการ รหัส 999013 วิชาการ
จัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจ าวัน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 จ านวนนิสิต 186 คน และภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556 จ านวนนิสิต 135 คน รวมทั้งสิ้น 321 คน 
 
 3.2 บรกิารคอมพวิเตอร์   
       3.2.1 บริการคอมพวิเตอร์ ณ อาคาร Kasetsart IT Square (KITS1)   
               ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร Kasetsart IT Square 
(KITS1)  ในวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 23.30 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้น
วันหยุดราชการ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6300 All-In-One ให้บริการ จ านวน 209 เครื่อง  แบ่งเป็น 5 
โซน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 โซน  A  จ านวน 25 เครื่อง 

 โซน  B  จ านวน 36 เครื่อง 

 โซน  C  จ านวน 36 เครื่อง  

 โซน  E  จ านวน 41 เครื่อง   

(มหาวิทยาลัยขอใช้ในงานอบรมและทดสอบระบบ ERP บางช่วง) 

 โซน  D  จ านวน 66 เครื่อง           

 โซน  F  จ านวน  5 เครื่อง ซ่ึงเป็นห้องสนทนากลุ่มย่อย จ านวน 5 ห้องๆ ละ 1 เครื่อง 

      โดยข้อมูลการให้บริการของ KITS1 สามารถดูได้ทีภ่าคผนวกท่ี 4 
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        3.2.2 บรกิารเครื่องคอมพิวเตอร ์ณ อาคาร ศร.1 (KITS 2) 
                 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร ศร.1 (KITS 2) โดย

จัดเครื่อง HP Compaq Pro 4300 All in one ให้บริการการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการ จ านวน 3 วิชา 
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. จ านวน 2 ห้องๆ ละ 73 เครื่อง  รวม 146 เครื่อง ซึ่งสามารถดูข้อมูล
การให้บริการได้ที่ภาคผนวกที่ 4 

 

     

      3.2.3 บรกิารเครือ่งคอมพวิเตอร์ ณ อาคารเรยีนและปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์(10 ชัน้) 
                        ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น) จ านวน 5 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจ านวน  170 เครื่อง โดย
เปิดให้บริการตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา 2556 
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 3.3 จัดสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป  

        ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป จ านวน 
1 ครั้ง คือ  สัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง การศึกษาไทยเพ่ืออนาคต (Conference for Thailand Education 
Future (CTEF2013))   เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2556 การจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนการบรรยาย
ทางวิชาการ และส่วนปฏิบัติการ (Workshop) มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน จ านวนทั้งสิ้น 288 คน 

 

 
  

 3.4 พัฒนา/ปรบัปรงุ เวบ็ไซตเ์พื่องานบรกิารและฝกึอบรม 

       ส านักฯ ได้จัดท าเว็บประเมินผลออนไลน์ส าหรับงานบริการมัลติมีเดีย และบริการ
ฝึกอบรม แทนการใช้การแจกแบบสอบถามในการอบรมแต่ละหลักสูตร  
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3.5 จัดหาอุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 
        ส านักฯ ได้ศึกษาอุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ ส าหรับการให้บริการคอมพิวเตอร์ และ มัลติมีเดีย เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการของบประมาณจัดซื้อในปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 
https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=tasks&a=view&task_id=1541 
 

3.6  กจิกรรมอืน่ๆ 

3.6.1  บริการเผยแพรข่้อมลูขา่วสารของมหาวิทยาลยัดว้ยรปูแบบเวบ็เพจและสื่อ 

อิเลก็ทรอนกิส์ 
3.6.1.1  ส านักฯ ปรับปรุงเว็บเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยปรับรูปแบบการ 

น าเสนอ หัวข้อ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมมหาวิทยาลัย โดยเน้นข้อมูลนิสิตเป็นหน้าแรก 2557 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน และนิสิต ที่สนใจค้นหาข้อมูลด้านการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ิม 
ไอคอนลัด KU NEWS แทน KONEK พร้อมปรับสีไอคอนลัดทั้งชุดให้มีสีสันแตกต่างกันทั้งชุด (6 ไอคอนลัด) แทน
ของเดิมท่ีมีสีเดียวกันหมดทั้งชุด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บ 
http://www.ku.ac.th 
   

  

  
 โดยมีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 28 
กุมภาพันธ์ 2557 จ านวน 3,057,791  ผู้เข้าชม    
 (ท่ีมา : Google Analytics   https://www.google.com/analytics/reporting)  
 

3.6.1.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่บนเว็บ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ เว็บนิตยสารเกษตรศาสตร์ (KU e-Magazine)  ที ่

https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=tasks&a=view&task_id=1541
https://www.google.com/analytics/reporting
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http://www.ku.ac.th/e-magazine/ และเว็บคอมพิวเตอร์สัมพันธ์ ที่ http://www.ku.ac.th/e-magazine/   
และได้จัดท าคลังรูปภาพ-วีดีโอ  ที่ http://private.ocs.ku.ac.th/archive/images/   

 

  
 

 3.6.2  บรกิารถ่ายทอดสดผ่านเวบ็ 

   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการถ่ายทอดสดผ่านเว็บในกิจกรรมบรรยาย/สัมมนา
ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ห้องประชุมก าพล อดุลย์วิทย์ ห้อง
ประชุมธีระ สูตะบุตร และอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (ที่ http://live.ku.ac.th) 
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ จ านวน 8  หน่วยงาน จ านวน 12 ครั้ง โดยมีจ านวนชั่วโมงการถ่ายทอด 93.45 ชั่วโมง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)  ซึ่งสามารถดูข้อมูลการให้บริการได้ที่ภาคผนวกที่ 4 
 

 
  

  3.6.2  บรกิารงานการเรยีนการสอนทางไกล  

               ปีการศึกษา 2556 ส านักฯ ได้ให้บริการห้องการเรียนการสอนทางไกล 2 ห้อง   เพ่ือ
ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากวิทยาเขตบางเขนไปยังวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวนภาค
การศึกษารวม  11 วิชา ดังนี ้

http://www.ku.ac.th/e-magazine/
http://www.ku.ac.th/e-magazine/
http://private.ocs.ku.ac.th/archive/images/
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 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  จ านวน 4 วิชา คือ 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต 
2. กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม หมู่ 1 

3.   ธุรกิจการเกษตร 
4. การจัดการการเงินหน่วยธุรกิจการเกษตร 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จ านวน  7 วิชา คือ 

1.   แนวคิดวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 
2.   ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานใน 
     ธุรกิจการเกษตร 
3. สุขภาพเพ่ือชีวิต หมู่ 1   

4.   สุขภาพเพ่ือชีวิต หมู่ 2 
5.   หลักการสอบบัญชี 
6.   หลักการจัดการฟาร์ม 
7.   ทฤษฎีการบัญชี 

ซึ่งสามารถดูข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวกท่ี 4 
 

 3.6.3 บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
                    ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายใน มก. 

และหน่วยงานภายนอก ส าหรับในปีการศึกษา 2556 ได้ปิดให้บริการบางห้อง เนื่องจากน าห้องอบรมมาใช้เป็น
ส านักงานชั่วคราวก่อนย้ายขึ้นตึกใหม่ ดังนี้ 

                3.6.3.1  บริการห้องคอมพิวเตอร์แบบช าระค่าธรรมเนียมเต็มตามอัตรา ให้แก่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  205  หน่วยงาน  ให้บริการจ านวน 1,097 ชั่วโมง 

                3.6.3.2  บริการห้องคอมพิวเตอร์แบบยกเว้น / อนุเคราะห์ค่าธรรมเนียม ให้หน่วยงาน
ทั้งภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 23 หน่วยงาน  ซึ่งใช้บริการจ านวน 81  ชั่วโมง     

 

3.6.4 บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                                ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบยืม-คืนแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งประเภทเสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 

           3.6.4.1 แบบช าระค่าธรรมเนียม จ านวน  5 หน่วยงาน  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์   
84  เครื่อง 

 3.6.4.2  แบบยกเว้น / อนุเคราะห์ค่าธรรมเนียม จ านวน 16 หน่วยงาน จ านวนเครื่อง 
คอมพิวเตอร์  144  เครื่อง 

 

3.6.5 บริการมลัตมิีเดยี 

  ส านักฯ ให้บริการมัลติมีเดีย ได้แก่ การถ่ายภาพติดบัตร ซึ่งมีผู้ใช้บริการถ่ายภาพติด 

บัตร จ านวน 1,335 ครั้ง   ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวกท่ี 4 
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2.2 รายงานผลการประเมนิตนเองตามตวับง่ชีแ้ละเกณฑป์ระเมนิคณุภาพภายใน ส าหรับส านกั 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 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 ได้คะแนนเฉลีย่ 4.78 ผลประเมินไดคุ้ณภาพระดบัดีมาก   

 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.61 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดมีาก 

รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางที ่ 2.1       สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองคป์ระกอบคณุภาพ  6 ดา้น 
 

องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปกีารศกึษา 2556 (เตม็ 5) ระดับคณุภาพ 
ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมนิ
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   5.00  4.66 4.66   4.77 4.77   ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00  5.00  5.00   4.75 - - 5.00  4.80   ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00   5.00 - - 5.00  5.00   ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00  3.00  - - 4.00  3.00  ดี  พอใช้  

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 4.00  4.00  - - 4.00  4.00  ดี  ดี  

เฉลีย่ภาพรวม 5.00  5.00  4.78  4.56  4.66  4.66  4.78  4.61     

ระดับคณุภาพ ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก   ดมีาก   
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านกับริการคอมพิวเตอร์ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผล
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

 

องคป์ระกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนนิการ 

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลีย่  5.00  
ผลประเมินไดคุ้ณภาพระดบัดมีาก       ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลีย่ 5.00  ผล
ประเมินได้คุณภาพระดบัดีมาก       รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 
 

ตารางที ่2.2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบง่ชี ้ หนว่ย เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน (รอบปกีารศกึษา, 

ปงีบประมาณ, ปีปฏิทนิ 2556) 
ผลการประเมนิ 

(เต็ม 5)  
หมายเหต ุ  

2556 2557 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตัง้ ผลลัพธ์  

(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ์  
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคป์ระกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และแผนด าเนินการ       5.00  5.00    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 5.00   8  8  5.00   5.00     

  

. 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 กระบวนการพฒันาแผน (สกอ. 1.1) 

 

ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  8  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑม์าตรฐาน 
 

กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

   1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
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กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  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 าเนนิงาน  

 ในปีงบประมาณ 2556 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานจ านวน  8    ข้อ ดังนี้ 

 
1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

    1.1  มีการก าหนดปรชัญาหรอืปณธิานของหนว่ยงาน หากหนว่ยงานไดก้ าหนดปรชัญาหรือปณิธานอยู่
แล้วตัง้แต่เริ่มต้น หน่วยงานควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของ
หน่วยงานหรือไม่ หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

     ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และปณิธาน ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555- 2559 (1.1-1-1)   ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นที่ 1 คือ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส านักฯ ได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
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จัดท าแผนฯ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในโครงการสัมมนาบุคลากร เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2553  (1.1-1-2) และเสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2554 (1.1-1-3)  

    ในปีการศึกษา 2556 ส านักฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559  ในวันที่ 10-11 กันยายน 2555  (1.1-1-4)   
หลังจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ส านักฯ ได้ทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติการส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2555 
(1.1-1-5)  และได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (1.1-1-6)  

   
    ส านักฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบทั่วกันถึงวิสัยทัศน์ ปณิธานและพันธกิจของส านักฯ  ที่เว็บ

ไซดส์ านักบริการคอมพิวเตอร์ (1-1-1-7)   และท่ีป้ายประกาศต่างๆ ของส านักฯ  (1-1-1-8)  ดังนี้ 
 
    วิสัยทัศน ์:  ส านกับรกิารคอมพวิเตอรเ์ปน็ องค์กรที่มคีวามเข้มแขง็ดา้น ICT เพื่อสนบัสนนุการเป็น e-

University และ Research University 
 
    ปณธิาน :  มุง่มัน่พฒันามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์ห้เปน็มหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนกิสช์ัน้น า 

 

      1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงานตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควรเป็น
การก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่
ความรว่มมือรว่มใจกันปฏบิตัิงานใหบ้รรลผุลตามปรชัญาหรอืปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
 

     ในปีงบประมาณ 2556 ส านักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555- 2559 เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2555  (1.1-1-4) โดยเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยาย
เพ่ือให้ความรู้เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารของส านักฯ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป พร้อมกับได้
ระดมความคิดในการทบทวนวิสัยทัศน์ พร้อมกับทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งผลจากการทบทวนพบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปณิธานของส านักฯ ที่ปรากฏในแผน
ยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555- 2559 ยังคงเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของส านักฯ จึง
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 

     

 1.3  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของหน่วยงานและ
ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้ง
หลักการและมาตรฐานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
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หน่วยงาน และกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้
สอดคล้อง 
       ในปีงบประมาณ 2556  ส านักฯ ได้มีการทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์    เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และปณิธานของส านักฯ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับ
ก าหนดโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 รองรับ (1.1-1-9)   และได้เสนอผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารฯ (1.1-1-10) 
 
 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อน าหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จที่พึง
ประสงค์ ประกอบดว้ย วิสัยทัศน ์(vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) 
คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม 
(threat) เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อันได้แก่ การสนับสนุน
การเรยีนการสอน การวิจยั และการบรหิาร หรือสนบัสนุนพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ และแผน
กลยุทธ์ที่หน่วยงานก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสูค่วามรว่มมอืรว่มใจกนัปฏบิัตงิานใหบ้รรลผุลตามความมุ่งหวงัของหนว่ยงาน และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
 
      ส านักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-
2559  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 (1.1-1-2) โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการระดมความคิดและช่วยกันวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม  ก าหนดกลยุทธ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร 
และสนับสนุนพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของส านักฯ และมหาวิทยาลัย    ซึ่งได้ส่งร่างแผนแผนยุทธศาสตร์ฯ ขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 (1.1-1-3) และได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2555 (1.1-1-4)  
โดยมีผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม  และในปี 2556 ได้เสนอขอทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ / 
กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2556  เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 6 / 
2556 (1.1-1-10)    

 

2. มีการถา่ยทอดแผนกลยทุธร์ะดบัหนว่ยงานไปสู่ทกุหนว่ยงานภายใน 

2.1 มีการชีแ้จงท าความเขา้ใจกับผูบ้รหิารหนว่ยงานย่อยภายในถึงวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์และเป้าหมาย 

ของกลยุทธ ์และมีการก าหนดหนว่ยงานภายในรบัผดิชอบด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์อยา่งเปน็ทางการ 
         ส านักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย

หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานเมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2555 (1.1-2-1) เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันถึงวิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์และเป้าหมายของกลยุทธ์ ของส านักฯ  นอกจากนี้ได้มีการท าความเข้าใจกับหัวหน้าฝ่ายถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
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และเป้าหมายของกลยุทธ์ ของส านักฯ  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ 
โครงการและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556   (1.1-2-2)  ซึ่งเอกสารที่เสนอทบทวนครั้งนี้ได้มีก าหนดตัว
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์ไว้ด้วย  (1.1-2-3)   

    
    2.2  มีการก าหนดเปา้หมายในการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์ของแตล่ะหนว่ยงานภายในและมกีาร

มอบหมายอยา่งเปน็ทางการ  
          ส านักฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและก าหนดฝ่ายที่ รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2556 ไว้ในเอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เรื่อง ทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการและค่าเป้าหมาย ส าหรับปีงบประมาณ  2556 (1.1-2-3)  ที่เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ  
พิจารณา  

 ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะเป็นผู้บันทึกรายละเอียด
โครงการ พร้อมรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน โครงการเป็นรายไตรมาสไว้ในระบบบริหารโครงการ 
(1.1-2-4) 

 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ปน็แผนปฏบิัตกิารประจ าปี ครอบคลุมพนัธกจิของหนว่ยงาน 

                ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ  พ.ศ. 2555-2559  ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ฯ  ด าเนินการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ ตามโครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553  เพ่ือยกร่างแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ  โดยมีข้อมูลจากกรอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับกระทรวง 
ซึ่งได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554   และได้ประชุม
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ หลายครั้งเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอให้คณะกรรมการ
ประจ าฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการประจ าส านักฯ มีมติให้ส านักฯ จัดท าแผนที่กล
ยุทธ์ (Strategic map) และก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนและให้มีการประเมินผลเป็นรายโครงการ พร้อมกับประเมิน
กลยุทธ์ซ้ าๆ ทุกๆ ปี ตลอดแผน ซึ่งส านักฯ ได้จัดท าแผนที่กลยุทธ์  (1.1-3-1) และปรับแก้ไขร่างแผนปฏิบัติการ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559  เสนอให้คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณาเมือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2555 และได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าฯ  
 ต่อมาในปีงบประมาณ 2555 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านัก 
บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559  เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2555 และได้ทบทวนโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2556 ตามแผนการจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 (1.1-3-3)  โดยได้ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปี (1.1-3-2)  และได้เสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 ให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณา 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555  
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  ส า นั ก ฯ  ไ ด้ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร 
https://project.ocs.ku.ac.th มาช่วยในการด าเนินงานบันทึก รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  และได้รายงานความก้าวหน้าติดตามผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2556 (ไตรมาส 1-
4) โดยน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 18/2556 เรื่องการประเมิน
โครงการ และกลยุทธ์ส านักบริการคอมพิวเตอรประจ าปงบประมาณ 2556 และครั้งที่ 19/2556 เรื่องการ
เปรียบเทียบแผนผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2556 
  

4.  มีตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตัิการประจ าป ีและค่าเปา้หมายของแตล่ะตวับง่ชี ้เพื่อวดั 
 ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตัิการประจ าปี 

4.1 มีการจดัท าตวับ่งชี ้(KPI) พร้อมทั้งเปา้หมาย (target) ของแตล่ะตวับ่งชีท้ีจ่ะใชว้ดั 
ความส าเรจ็ของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิตัิการประจ าป ีทั้งนี ้ควรจดัท าพร้อมกบัการจดัท า
แผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิตัิการประจ าป ี
 ส านักฯ มีการจัดท าตัวบ่งชี้ พร้อมเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือใช้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (1.1-4-1) และแผนปฏิบัติการประจ าปี (1.1-4-2) 
 ในปี 2556 ส านักฯ ได้ทบทวนตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ โครงการและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2556 (1.1-4-3) ส าหรับใช้ในการด าเนินงานของส านักฯ 
 
 4.2 มีกระบวนการส่งเสรมิใหผู้บ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิาน ผูท้ีเ่กีย่วข้องในการด าเนนิการตามตวับง่ชีม้ี
สว่นรว่มในการจดัท าตวับง่ชี้และค่าเปา้หมาย เพื่อใหเ้กดิการยอมรับของทกุฝ่าย อันจะน าไปสู่ความรว่มมือรว่มใจ
กันปฏบิตัิงานให้บรรลผุลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดรว่มกนั    
             ส านักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-
2559  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ของกลยุทธ์และ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการประจ าปี (1.1-4-4) และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2555 (1.1-4-5)  โดยมีผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
หัวหน้างานเข้าร่วมอบรม และในปี 2556 ฝ่ายต่างๆได้ทบทวนตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ โครงการและค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2556 เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (1.1-4-3) พร้อมกับให้ทุกฝ่ายบันทึกผลการ
ด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 เป็นรายไตรมาส ในระบบสารสนเทศบริหารโครงการ (1.1-4-6) 
เพ่ือให้บุคลากรของส านักฯ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการต่างๆ ได้ 
 

5. มกีารด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการประจ าปีครบทุกพนัธกจิของหนว่ยงาน 
     ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2556  ครบ
ทุกพันธกิจ  ซึ่งบุคลากรส านักฯ สามารถดูผลการด าเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ  และดูผลการประเมินโครงการได้ที่เว็บระบบบริหารโครงการ (1.1-5-1) 
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 6.  มีการตดิตามผลการด าเนนิงานตามตวับง่ชี้ของแผนปฏบิตัิการประจ าป ีอยา่งนอ้ยปลีะ 2 ครัง้ และ
รายงานต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
     ส านักฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556  ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  จ านวน  
2   ครั้ง คือ  

     ครั้งที่ 12/2556   เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2556 (1.1-6-1)    
     ครั้งที่ 18/2556   เมื่อวันที่  16 ตุลาคม    2556 (1.1-6-2)       

 
 7.  มีการประเมนิผลการด าเนนิงานตามตวับง่ชี้ของแผนกลยุทธ ์อยา่งน้อยปลีะ 1 ครัง้ และรายงานต่อ
ผูบ้รหิารและคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานเพื่อพิจารณา 
 
               ปีงบประมาณ 2556 ส านักฯ ได้เสนอรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณ 2556 ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (1.1-7-1)  เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน 2556   และ
เสนอให้คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณา (1.1-7-2)  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 
 
 8. มีการน าผลการพิจารณา ขอ้คิดเหน็ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานไปปรบัปรุง
แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิการประจ าปี 
 8.1 มีการมอบหมายผูร้บัผิดชอบในการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะทีไ่ด้รบัมา และมีการจดัท า
แผนการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 

            8.1.1  ปีงบประมาณ 2555 ส านักฯ ได้เสนอรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 ให้คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณา (1.1-8-1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2556 และคณะกรรมการประจ าฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

                   ข้อเสนอแนะ 1  “เพ่ิมเติมข้อความผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ ของยุทธศาสตร์
ที ่4 การยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ ข้อ 4.7 การเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
เพ่ือให้เห็นตัวเลขของรายได้สุทธิที่รับจริง” 

                   ข้อเสนอแนะ 2 “ให้ทบทวนตัวชี้วัดโครงการ ประจ าปี 2556 และประจ าปี 2557 
เนื่องจากตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ และมีข้อสังเกตว่าตัวบ่งชี้โครงการ
ส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ เสนอให้มีตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพด้วย”  

 
       8.1.2  ปีงบประมาณ 2556  ส านักฯ โดยงานแผนและประกันคุณภาพ ได้น าข้อเสนอแนะ ของ

คณะกรรมการประจ า ไปปรับปรุงกลยุทธ์ ที่ 4.7  “การเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือให้เห็นตัวเลข
ของรายได้สุทธิที่รับจริง”  เพ่ือแสดงให้เห็นตัวเลขของรายได้สุทธิที่รับจริง และทบทวนตัวบ่งชี้ของโครงการให้มี
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การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น   และได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา เมื่อวันที่  17 
กรกฎาคม 2556 (1.1-8-2) ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีมติเห็นชอบและงานแผนฯ ได้น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
บริหารโครงการ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 

 
 8.1.3 ส านักฯ ได้ท าการประเมินตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ และโครงการประจ าปีงบประมาณ  2556 

เสนอให้คณะกรรมการประจ าฯ พิจารณา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 (1.1-8-3) เพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2557 ต่อไป 
 
 8.2 มีการน าแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตัิการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

         จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าฯ ปี 2555  ( 1.1-8-1)  “1) ให้ทบทวนตัวชี้วัด
โครงการ ประจ าปี 2556 และประจ าปี 2557 เนื่องจากตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ และ 2) มีข้อสังเกตว่าตัวบ่งชี้โครงการส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ เสนอให้มีตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในเชิง
คุณภาพด้วย”   
 ส านักฯ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าฯ ทั้ง 2 ช้อ ไปปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2556 
(1.1-8-2) 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการประเมินตนเอง 
ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 

2556 
การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับ่งชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมนิ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

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 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

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 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2554 

เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 
1.1-1-4 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2555-2559  

วันที่ 10-11 กันยายน 2555 
1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 

คร้ังที่   22/2555  เร่ือง ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ 2556 
1.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่ 3/2555   เร่ือง   โครงการประจ าปงีบประมาณ 2556 ของส านักบริการคอมพิวเตอร ์  

1.1-1-7 เว็บไซด์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ 
https://cpc.ku.ac.th/ocs/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13      

1.1-1-8 ป้ายประกาศต่างๆ ของส านักฯ   
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ส านกับริการคอมพิวเตอร์    

1.1-1-9 โครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 
ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7  

1.1-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่   6/2556  เร่ือง การทบทวนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์ แผนงานและโครงการส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1.1-2-1    โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2555-2559  
วันที่ 10-11 กันยายน 2555 

1.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่   6/2556  เรื่อง การทบทวนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์ แผนงานและโครงการส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1.1-2-3 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่   6/2556  เร่ือง การทบทวนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์ แผนงานและโครงการส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1.1-2-4 ระบบบริหารโครงการ  :  โครงการประจ าปี 2556 
ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7 

1.1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์  
1.1-3-2 กระบวนงานการจัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปี  

https://cpc.ku.ac.th/ocs/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7
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1.1-3-3 แผนการจัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 
1.1-3-4 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่   6/2556  เร่ือง การทบทวนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์ แผนงานและโครงการส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่   6/2556  เรื่อง การทบทวนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์ แผนงานและโครงการส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1.1-4-1 แผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2555-2559 
1.1-4-2 แผนปฏบิัติราชการส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 
1.1-4-3 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่   6/2556  เร่ือง การทบทวนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของกลยุทธ์ แผนงานและโครงการส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1.1-4-4 โครงการสัมมนาบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ กิจกรรม รวมใจ ระดมสมองชาว สบค. 
25  สิงหาคม 2553 และ 6-7 พฤศจิกายน 2553 พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.1-4-5 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2555-2559  
วันที่ 10-11 กันยายน 2555 

1.1-4-6 ระบบบริหารโครงการ  :  โครงการประจ าปี 2556 
ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7  

1.1-5-1 
  

ระบบบริหารโครงการ  :  โครงการประจ าปี 2556 
ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7  

1.1-6-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  12/2556 เร่ือง ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ โครงการและคา่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 
                            และการรายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1-3 

1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  18/2556 เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1-4 

1.1-7-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  19/2556 เร่ือง  ผลการประเมินโครงการ และกลยุทธส์ านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่ 3/2556   เร่ือง ผลการประเมินโครงการ และกลยทุธ์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่ 2/2556 เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์  
                   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/process/sub_agenda.php?countDoom=6
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/process/sub_agenda.php?countDoom=6
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/process/sub_agenda.php?countDoom=6
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/process/sub_agenda.php?countDoom=6
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คร้ังที่ 12 /2556  เร่ือง ตัวบ่งชีข้องกลยุทธ์ โครงการ และค่าเปา้หมาย ปีงบประมาณ 2556 และรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 13  

1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่ 3/2556 เร่ือง ประเมินตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ และโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 

. 

องคป์ระกอบที่ 2 ภารกจิหลกั 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  4.77  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก   ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.77  ผลประเมินไดคุ้ณภาพระดับดีมาก   รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางที ่2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบง่ชี ้ หนว่ย 

  
  
  

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ปี 2556 

(รอบปกีารศกึษา, ปีงบประมาณ,  

ปปีฏทินิ 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ 

2556 2557 
  
  

ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตัง้ ผลลัพธ ์ 

(% หรอื 
สัดส่วน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ ์ 
(% หรอื 
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคป์ระกอบที่ 2  ภารกจิหลกั   4.77  4.77    

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.32  4.00  
  

9429.17    4.32   
  

9,434.87   4.32  4.32   4.32   
2182    2182  

2.2 ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5  5  5   5 .00 5.00    

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5   5 5   5.00 5.00    

 . 
 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 ระดับความพึงพอใจของผูร้บับริการ (มก.) 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย   4.00 
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ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา  2556   ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด (2.1-0) จ านวน  
6  ประเภทกิจกรรม มีผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน  2,182  คน มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ   4.32   (2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.1-4, 2.1-5, 2.1-6)  ดังนี้ 

 
ประเภทกจิกรรม (1)  

จ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม   

(  ) 

(2)  
∑  ̅     

 (3) 
คา่ความพงึพอใจ 

         =   ∑  ̅     

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

 ∑   

1. การจัดสัมมนาวชิาการคอมพวิเตอร์   170  778.6 4.58  
2. การอบรมคอมพิวเตอร์  511 2,120.81  4.15  
3. การให้บริการระบบสารสนเทศ 101  406.02  4.02  
4. การบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  320  1,401.06 4.38  
5. การให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร KITS  693 2,928.86 4.23   
6. การให้บริการของศูนย์มัลติมเีดีย 387 1,793.82 4.64 

รวม 2,182  9,429.17   4.32 

เกณฑ์การประเมนิ 

 ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

วธิกีารค านวณ 

 
 

  ความพึงพอใจ     =    9,429.17   
                      2,182 
     =   4.32 

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.1/2.1-0%20แบบเก็บข้อมูลดิบ%202.1.docx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.1/2.1-1%20สัมมนาวิชาการ.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.1/2.1-2%20อบรมคอมฯ
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.1/2.1-3%20ระบบสารสนเทศ
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.1/2.1-4%20ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.1/2.1-5%20%20บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.1/2.1-6%20บริการของศูนย์มัลติมีเดีย


56 
 

แปลงค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 5  ได้    =   4.32  คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบง่ชี้
ที่ 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การ
ประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 7594.71 4.28 11,687.58 4.13 9429.17    4.32  4.28 4.13 4.32  4.00 บรรลุ   4.00 
1775  2,827 2182    

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวั
บง่ชีท้ี ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 

2556 

การ
ประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 7594.71 4.28 11,716.95  4.15 9434.87 4.32 4.28 4.15 4.32 บรรลุ   4.00 4.00 
1775  2,826 2182 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 
2.1-0 แบบเก็บข้อมูล 2.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ  
2.1-1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าสัมมนาวิชาการ ปีการศกึษา 2556 
2.1-2   สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ปีการศึกษา 2556 
2.1-3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 
2.1-4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

ปีการศึกษา2556 
2.1-5 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2556 
2.1.6 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์มัลติมีเดยี ปีการศึกษา 2556 

. 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 ระดับความส าเรจ็ของการใหบ้ริการทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของผูร้บับริการ (มก.) 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑม์าตรฐาน 
กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
  2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  3.  มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
  4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
  5.  มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 

ผลการด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2556 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการด าเนินงานครบทั้ง   5   ข้อ  ดังนี้ 

 
1. มีการส ารวจความต้องการของผูร้ับบรกิาร    

1.1 การอบรมคอมพวิเตอร์ 
      ส านักฯ โดยฝ่ายบริการและฝึกอบรมได้ส ารวจความต้องการหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ของ

นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปผ่านเว็บ  ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 
(2.2-1-1) ซึ่งได้ส ารวจหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการอบรม และช่วงเวลาที่ต้องการให้เปิดอบรม โดยมีผลการส ารวจ
ฯ ปี พ.ศ. 2555 (2.2-1-2)   ดังนี้ 

 
กลุม่ จ านวนความตอ้งการระดบัตา่งๆ (คน) รวม 

1. กลุม่ Microsoft Office  ระดบัพืน้ฐาน ระดบักลาง ระดบัสงู (คน) 
1.1  Microsoft Word  13 36 45 94 
1.2  Microsoft Excel  24 43 43 110 
1.3  Microsoft Powerpoint  21 36 45 102 
1.4  Microsoft Access  58 25 20 103 
1.5  Microsoft Publisher  54 17 13 84 
1.6  OpenOffice.org  41 15 9 65 
2. กลุม่ Web Application & Web Design  ระดบัพืน้ฐาน ระดบักลาง ระดบัสงู รวม 
2.1  Joomla  55 27 10 92 
2.2  Wordpress  46 17 7 70 
2.3  Moodle  47 14 7 68 
2.4  Adobe Dreamweaver  47 32 11 90 
2.5  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP  51 17 10 78 
2.6  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java Script  45 18 5 68 
2.7  การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม R สาหรับ 50 19 7 76 

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.2/Training/2.2-1-1.docx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.2/Training/2.2-1-2.pdf
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งานวิจัย  

3. กลุม่ Art & Graphic Design  ระดบัพืน้ฐาน ระดบักลาง ระดบัสงู รวม 
3.1  Adobe Photoshop  56 42 20 118 
3.2  Adobe Flash  46 26 15 87 
3.3  Adobe Illustrator  54 33 16 103 
3.4  Adobe Indesign  50 23 11 84 
3.5  PhotoScape (Open Source)  37 25 12 74 
4. กลุม่ Computer Maintenanance & Network  ระดบัพืน้ฐาน ระดบักลาง ระดบัสงู รวม 
4.1  การใช้เครื่อง Macintosh  27 18 13 58 
4.2  การใช้งานคอมพิวเตอร ์PC, Notebook  25 28 24 77 
4.3  เครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Lan, WiFi)  40 25 18 83 
5. กลุม่ Internet & Social Media  ระดบัพืน้ฐาน ระดบักลาง ระดบัสงู รวม 
5.1  การใช้งาน Internet  33 38 39 110 
5.2  เทคโนโลยียุคใหม ่Social Media & Social 

Network  
38 33 39 110 

. 
ชว่งเวลาทีส่ะดวก จ านวน (คน) 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. 75 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30-20.30 น. 49 

วันเสาร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. 91 
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. 76 

รวม 291 
 

 1.2  การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    ส านักฯ โดยฝ่ายบริการและฝึกอบรมได้ส ารวจความต้องการของผู้มาใช้บริการ ที่อาคาร
เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ (KiTS1) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (2.2-1-3) โดยข้อมูลจากการส ารวจพบว่า 
ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดหาบริการเพ่ิมเติม ดังนี้  

บริการทีต่้องการให้มเีพิม่ จ านวน 
(คน) 

ด้านสถานที ่
1. แอร์เสียบ่อย หรือไม่เปิดแอร์ เพราะบางวันร้อนมาก ไม่มีหน้าต่างระบายควรตรวจสอบเรื่อง
อุณหภูมิบ่อย ๆ 

4 

2. โซน D ที่ให้อ่านหนังสือควรควบคุมการส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนด้วย ส่วนใหญ่จะเสียงดัง  2 
3. อยากให้โซนอ่านหนังสือไม่ต้องมี computer เดี๋ยวอดเล่น Com ไม่ได้ 1 
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บริการทีต่้องการให้มเีพิม่ จ านวน 
(คน) 

4. ควรมีที่เติมน้ าดื่มให้บริการ ตั้งในที่เหมาะสมดื่มได้ง่าย 1 
5. ห้องน้ าชายบางวันทิชชูหมดไม่เติม และบางวันปิดก่อนเวลาก าหนดไว้ 1 
6. ห้องน้ าไม่ควรปิดท าความสะอาดนานครับ  1 

ด้านคอมพวิเตอร ์อปุกรณ ์และโปรแกรม 
1.ควรมีบริการพิมพ์สีถูก ๆ ดี ๆ และมีถ่ายเอกสารด้วย 6 
2.กระดาษท่ีใช้พิมพ์งานคุณภาพต่ า ปริ้นท์ออกมาแล้วงานไม่สวยเลย ราคาเท่าท่ีหอสมุดและร้าน
อ่ืนแต่ที่อ่ืนกระดาษดีกว่าเยอะ อันนี้สีมันหมองๆ 

1 

3. ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีระบบปฏิบัติการทีทันสมัยกว่านี้ เช่น Window 7 หรือ 8 ,มีระบบการ 
Login ชั่วคราวเพื่อการจองแบบในห้องสมุด,ใช้โปรแกรม Undo เพ่ือจะได้ไม่มีการ ติดตั้งโปรแกรม
อ่ืนๆ ที่ผู้ใช้บริการติดตั้งด้วยตนเอง เพราะจะท าให้เครื่องฯ มีประสิทธิภาพลดลง  

1 

4. บางทีเครื่องคอมพิวเตอร์ช้าไป อินเตอร์เน็ตช้า อยากให้ปรับปรุง 2 
5. อยากให้มีหูฟังประจ าทุกเครื่องเพ่ือให้เสียงไม่รบกวนผู้ใช้งานท่านอื่น 1 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เครื่องประมวลผลช้ามาก ค้างบ่อย ควรทดสอบใช้เครื่องก่อนให้นิสิตใช้  1 
7. ต้องการให้ทุกเครื่องมีการติดตั้งโปรแกรมที่ท าการ Rollback ทุกครั้งที่มีการ shutdown หรือ 
restart (เช่น Norton Goback) เพราะต้องการเข้าใช้งาน Internet ต้องใช้รหัสนนทรี หรือ การ
login เว็บไซต์ต่างๆ ต้องมีการพิมพ์ Username และ Password ดังนั้นหากมีผู้ติดตั้งโปรแกรม
ประเภท Key logger (ดักจับข้อมูลการใช้คีย์บอร์ด) จะเป็นอันตรายแก่นิสิตที่มาใช้งานได้ 

1 

ด้านเจา้หน้าที ่และการบริการ 
1. พึงพอใจในการให้บริการที่ KITS มาก ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ดีมากครับ เจ้าหน้าที่ดีมากครับ  5 
2. อยากให้ปรับปรุง/แก้ไขเรื่องการใช้เสียงดังเพราะรบกวนผู้ใช้งานอ่ืนๆ มากและเรื่องการเล่นเกม
อย่างเป็นล่ าเป็นสัน (รวมกลุ่มกันมาเล่น) ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อ คอมพิวเตอร์
และคนข้างเคียง คิดว่า 

1 

3. ควรเข้มงวดเรื่องเล่นเกมให้มากๆ เนื่องจากที่นี่คงไม่ใช่ Net Cafe หรือ Game Center แน่ๆ 1 
4. เพ่ิมเวลาและวันในการให้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงก่อนสอบและหลังสอบ หรือถ้าเปิด
ทุกวันได้ก็จะดี 

3 

5. อยากให้จองได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง และจองได้ 2 ครั้งต่อกันเลย 1 
 
 1.3 การใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอรแ์มข่า่ย  

                     1.3.1 ปรบัปรุงระบบส ารองขอ้มลู 

             ตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ  ปี  2555 - 2558   ซ่ึง 
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ก าหนดพันธกิจข้อ 4 ไว้ดังนี้ “สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีไอซีทีเป็น
เครื่องมือ” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ข้อไว้ดังนี้ “เสริมสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีที่มี
มาตรฐานและน าสมัยเพ่ือความเป็นผู้น าการใช้ไอซีทีในสถาบันการศึกษา” (2.2-1-4) ส านักฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่
สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านไอซีที  จึงได้พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ด้านไอซีทีเพ่ือให้
สามารถด าเนินการรองรับพันธกิจและยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นซึ่ งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย และ
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่ต้องการให้ข้อมูลของตนที่จัดเก็บไว้ที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ส านักฯ 
มีความปลอดภัย 

      ระบบส ารองข้อมูลของส านักฯ  ทีม่ีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเพียง 3 TB  มี ซ่ึงไมส่ามารถส ารอง 
ข้อมูลได้ครอบคลุมทุกระบบบริการที่ส านักฯ มีให้บริการ หากเกิดภัยพิบัติท าให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่อาคาร
ส านักฯ เสียหาย  การไม่มีระบบส ารองข้อมูลไว้นอกหน่วยงานท าให้เกิดความเสี่ยงข้อมูลผู้ใช้บริการเสียหาย   
 

 1.4 การให้บริการเครือข่าย  
   1.4.1  บรกิาร IPv6 Address 
                    ส านักฯ ได้ทดลองให้บริการ  IPv6  โดยใช้ช่วงไอพีที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน 

Uninet คือ 2001:3c8:1303:160d::a7 มาให้บริการ ควบคู่กับการให้บริการ IPv4  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 
เป็นต้นมา  พบว่าช่วงไอพีที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน Uninet นั้นยังไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ใช้บริการได้ 
เนื่องมีความต้องการใช้ IP Address จากผู้ใช้บริการจ านวนมาก (2.2-1-5) 

  
 1.4.2 บริการเครือข่ายไร้สาย  

           ส านักฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ปี 2555 ช่วงเดือน 1 ม.ค. 56 - 15 มี.ค. 56 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 500 คน ซึ่งในด้านบรกิารระบบเครือข่าย 
(Network LAN & Wireless)  ความทันสมัยของเครือข่าย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09  (2.2-1-4)   และจาก
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีข้อเสนอแนะ ที่ส านักฯได้เลือกมาส าหรับการจัดท าแผนการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับผู้รับบริการ คือ “ควรมีการให้บริการเครือข่าย Wireless ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพราะบุคคล
ในมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งาน WiFi ได้ดีเท่าท่ีควร”   

      
2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ   

2.1 การอบรมคอมพวิเตอร์ 
     จากผลการส ารวจความต้องหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ส านักฯ ได้น าข้อมูลผลการส ารวจ

หลักสูตรอบรมฯ มาวางแผนในการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป ปีการศึกษา 
2556  จ านวน 14 หลักสูตร (2.2-2-1)  ได้แก่  
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หลกัสตูร
ที ่

ชื่อหลกัสตูร วนัทีอ่บรม เวลา 

1 Security&Maintenance คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสาหรับผู้ใช้งาน  11 ม.ิย. 56  09.00-16.00 น.  
2 สร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย Photoshop&Dreamweaver  19-21 มิ.ย. 56  09.00-16.00 น.  
3 สร้างและจัดการฐานข้อมลูองค์กรด้วย Microsoft Access  1-2 ก.ค. 56  09.00-16.00 น.  
4 เจาะลึกพัฒนาระบบฐานข้อมลูด้วย Microsoft Access ขั้นสูง  3-5 ก.ค. 56  09.00-16.00 น.  
5 โปรแกรม R สาหรับงานวิจัยสถาบนั  11-12 ก.ค. 56  09.00-16.00 น.  
6 สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla  18-19 ก.ค. 56  09.00-16.00 น.  
7 Joomla Advance Template & Mobile Workshop  24-26 ก.ค. 56  09.00-16.00 น.  
8 ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ระดับองค์กร ขั้นสูง  29-31 ก.ค. 56  09.00-16.00 น.  
9 การจัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย iBook (iBook for Education) (สา

หรับอาจารย์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์  
15-16 ส.ค. 56  09.00-16.00 น.  

10 ตกแต่งภาพกับ Photo Application for iOS (สาหรับนสิิตของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์  

3,6 ก.ย. 56  09.00-16.00 น.  

11 ผลิตสื่อการสอนด้วย Camtasia Studio และ Snagit  21-22 ต.ค. 56  09.00-16.00 น.  
12 สร้างเว็บไซต ์e-Learning ด้วย Moodle  24-25 ต.ค. 56  09.00-16.00 น.  
13 การป้องกันและจดัการไวรสัมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน (สา

หรับบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 100 ท่าน)  
30 ก.ย. 56  09.00-16.00 น.  

14 ครบเครื่องพัฒนางาน Graphic สาหรับ Web Design มืออาชีพ  25-27 พ.ย. 56  09.00-16.00 น.  

 
 
 2.2  การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  (2.2-1-3)    ได้น าข้อเสนอแนะและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนางานให้บริการ (2.2-2-2)  ดังนี้ 

ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการเพิม่เตมิ การวางแผน/แนวทางการปรบัปรงุ 

ดา้นสถานที ่

1. แอร์เสียบ่อย หรือไมเ่ปิดแอร์ เพราะบางวันร้อนมาก ไม่มี
หน้าต่างระบายควรตรวจสอบเรื่องอุณหภูมิบ่อยๆ 

จะประสานงานและแจ้งงานพัสดุ เพื่อรีบด าเนินการแก้ไขเมื่อ
แอร์เสีย (แต่ปญัหาคือ แอรเ์ครื่องนี้เก่าแล้วเลยช ารดุบ่อย) 

2. โซน D ที่ให้อ่านหนังสือควรควบคุมการส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่นด้วย ส่วนใหญ่จะเสียงดัง  

จะแจ้งให้เจ้าหน้าทีต่รวจตราและแจ้งเตือนนิสิตทันที เมื่อส่ง
เสียงดัง 

3. ห้องน้ าชายบางวันทิชชูหมดไม่เติม และบางวันปิดก่อนเวลา
ก าหนดไว ้

จะสั่งการแม่บ้านให้ตรวจตราและคอยบริการเติมกระดาษ
ช าระให้เหมาะสมกับการใช้งานนสิิต 

4. ห้องน้ าไม่ควรปิดท าความสะอาดนานครับ  จะน ามาปรับปรุงเวลาการปดิท าความสะอาด 

ดา้นคอมพวิเตอร ์อปุกรณ ์และโปรแกรม 
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ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการเพิม่เตมิ การวางแผน/แนวทางการปรบัปรงุ 

1.กระดาษที่ใช้พิมพ์งานคุณภาพต่ า ปริ้นท์ออกมาแล้วงานไม่
สวยเลย ราคาเท่าที่หอสมดุและร้านอ่ืนแต่ที่อ่ืนกระดาษดีกว่า
เยอะ อันนี้สีมันหมองๆ 

จะสั่งซื้อกระดาษสีขาวมาให้บริการแทนกระดาษสีนวล 

2. ถ้าเป็นไปได้อยากจะใหม้ีระบบปฏิบัติการทีทันสมัยกว่านี้ 
เช่น Window 7 หรือ 8 ,มีระบบการ Login ช่ัวคราวเพื่อการ
จองแบบในห้องสมุด,ใช้โปรแกรม Undo เพื่อจะไดไ้ม่มีการ 
ติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการติดตั้งด้วยตนเอง เพราะจะ
ท าให้เครื่องฯ มีประสิทธิภาพลดลง   

จะด าเนินการลง OS ตัวใหม่ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งาน 

5.เครื่องคอมพิวเตอรร์ุ่นนี้เครื่องประมวลผลช้ามาก ค้างบ่อย 
ควรทดสอบใช้เครื่องก่อนให้นิสติใช้  

จะด าเนินเช่าเครื่องใหมม่าให้บริการแทนเครื่องเดิม 

ดา้นเจา้หนา้ที ่และการบรกิาร 

1. พึงพอใจในการให้บริการที่ KITS มาก ค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีดีมากครับ เจ้าหน้าที่ดมีากครับ  

จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ เพื่อคงมาตรฐานการ
บริการตลอดไป 

2. อยากให้ปรับปรุง/แกไ้ขเรื่องการใช้เสียงดังเพราะรบกวน
ผู้ใช้งานอ่ืนๆ มากและเรื่องการเลน่เกมอย่างเป็นล่ าเป็นสัน 
(รวมกลุ่มกันมาเล่น) ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อ 
คอมพิวเตอร์และคนข้างเคยีง คิดว่า 

จะให้เจ้าหน้าทีต่รวจตราและแจ้งเตือนนิสิตทันที เมื่อส่งเสียง
ดัง 

3. ควรเข้มงวดเรื่องเล่นเกมใหม้ากๆ เนื่องจากท่ีนี่คงไม่ใช่ Net 
Cafe หรือ Game Center แน่ๆ 

จะให้เจ้าหน้าทีต่รวจตราและแจ้งเตือนนิสิตทันที   

4. เพิ่มเวลาและวันในการให้บริการมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วง
ก่อนสอบและหลังสอบ หรือถ้าเปดิทุกวันได้ก็จะด ี

จะปรับปรุงเพิ่มเวลาการให้บริการในบางช่วงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

  
 

2.3  การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

  2.3.1 ปรบัปรุงระบบส ารองข้อมลู 

                        ปีการศึกษา 2555 ส านักฯ ได้รวบรวมข้อมูลการใช้งานของหน่วยงานระดับคณะ ภาควิชา 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ส านักฯ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หน่วยความจ าระดับภาควิชาจ านวน 358 ภาควิชาๆ 1 GB และบริการส ารองข้อมูล
ของหน่วยงานๆ ละ 5 GB ต้องใช้ Disk ขนาด  1790 GB  

ส านักฯ จึงได้วางแผนเพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ส าหรับให้การบริการ 
หน่วยงานระดับคณะ ภาควิชา ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และให้เพียงพอต่อขนาดของข้อมูลที่จะส ารอง
ข้อมูลคือ ซึ่งประกอบด้วย ชุดส ารองข้อมูลส าหรับบริการเว็บ ระบบส ารองข้อมูล และชุดคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
โดยมีโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 รองรับ (2.2-2-3) 
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2.4  การให้บริการเครือข่าย 
   2.4.1 บริการ IPv6 Address 

                    ส านักฯ ได้จัดท าแผนให้บริการ IP Address แก่สมาชิกนนทรีเพ่ือให้เพียงพอ โดย
ให้บริการ IPv6 ด้วยไอพีที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน Uninet คือ หมายเลข  2001:3c8:1303::/48  ได้
ทดลองให้บริการควบคู่กับการให้บริการ IPv4  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2555   ได้วางแผนที่จะจัดหาหมายเลข IP 
Adress ที่จะให้บริการ  IPv6  ในนามของมหาวิทยาลัยมาให้บริการแทน  พร้อมกับได้วางแผนเตรียมความพร้อม
ให้บริการ IPv6 ด้วยหมายเลขท่ีมหาวิทยาลัยได้มา (2.2-2-4)  

              
   2.4.2  บริการเครือข่ายไร้สาย 
                        ส านักฯ ได้น าผลการตรวจสอบจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายและผลการให้บริการมา

วิเคราะห์แล้วพบว่า อุปกรณ์ให้บริการเครือข่ายไร้สายหลายๆ จุด มีสัญญาณต่ า ไม่สามารถให้บริการได้ บางจุด
ให้บริการได้ไม่ต่อเนื่อง  และอุปกรณ์เครือข่ายบางตัวมีอายุการใช้งานมานานมากกว่า 7 ปี  ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ได้มีการวางแผนปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ โดยจัดท าแผนการปรับปรุงส าหรับปี 2556 ดังนี้  
 2.4.2.1 ด าเนินการจัดท าระบบเฝ้าระวังเครือข่ายไร้สาย  ที่ เว็บ

http://kuwin.ku.ac.th/pro/index.php  เพ่ือตรวจสอบสถานการให้บริการของอุปกรณ์   
2.4.2.2 จัดท าแผนส ารวจและตรวจสอบในพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีให้บริการ เพ่ือหา 

สาเหตุที่ไม่สามารถให้บริการได้ (2.2-2-5) 
2.4.2.3 จัดท าโครงการประจ าปี 2556 เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารส านัก  

จ านวน 2   โครงการ คือ  
2.4.2.3.1 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

เฟส 2  (2.2-2-6) ตามผลการประเมินความต้องการของผู้รับบริการ อุปกรณ์ให้บริการเครือข่ายไร้สายหลายๆ จุด 
มีสัญญาณต่ า ไม่สามารถให้บริการได้ บางจุดให้บริการได้ไม่ต่อเนื่อง  

2.4.2.3.2  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณ 

เครือข่ายไร้สาย (2.2-2-7) 
  

3 มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด   
3.1 การอบรมคอมพวิเตอร์ 

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ด าเนินการอบรมคอมพิวเตอร์ได้ตามโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2556  ซ่ึงเป็นโครงการที่ส านักฯ  จัดหลักสูตรเอง (2.2-3-1)  ดังนี้  

           3.1.1   หลักสูตรที่ก าหนดเปิดอบรมตามแผน ปีการศึกษา 2556        14  หลักสูตร 
           (ไม่นับซ้ ากรณีเปิดหลักสูตรเดียวกันหลายๆ รุ่น) 
           3.1.2   หลักสูตรที่เปิดอบรมได้จริง                 13 หลักสูตร 
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           3.1.3  หลักสูตรที่ไม่สามารถเปิดอบรมได้เนื่องจากมีผู้สมัครน้อย         1  หลักสูตร 
 

 3.2  การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ส านักฯ ได้ด าเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (HP รุ่น 6300 All-In-One) มาให้บริการ

ที่ KITS1 และเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (HP รุ่น 4300 All-In-One) มาให้บริการที่ KITS2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2556  เนื่องจากหมดสัญญาเช่าเครื่องเดิม (HP รุ่น DC7900SFF และ IMAC ของ Apple) ที่มีอายุการใช้งานกว่า 
3 ปี และลดปัญหาด้านประสิทธิภาพของเครื่องที่ให้บริการ และได้ปรับปรุงการให้บริการด้านอ่ืนๆ (2.2-3-2) ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

 
ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้รกิาร การปรบัปรงุ 

ดา้นสถานที ่

1. แอร์เสียบ่อย หรือไมเ่ปิดแอร์ เพราะบางวันร้อนมาก ไม่มี
หน้าต่างระบายควรตรวจสอบเรื่องอุณหภูมิบ่อยๆ 

ได้ประสานงานและแจ้งงานพัสดุ ใหด้ าเนินการแก้ไข 

(แต่ปัญหาคือ แอร์เครื่องน้ีเก่าแล้วเลยช ารดุบ่อย) 
2. โซน D ที่ให้อ่านหนังสือควรควบคุมการส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่นด้วย ส่วนใหญ่จะเสียงดัง  

ได้ก าชับให้เจ้าหนา้ที่ตรวจตราและแจ้งเตือนนิสติทันที เมื่อส่ง
เสียงดัง 

4. ห้องน้ าชายบางวันทิชชูหมดไม่เติม และบางวันปิดก่อน
เวลาก าหนดไว ้

ได้สั่งการแม่บ้านใหต้รวจตราและคอยบริการเติมกระดาษช าระ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานนิสิต 

5. ห้องน้ าไม่ควรปิดท าความสะอาดนานครับ  ได้ปรับปรุงเวลาการปดิท าความสะอาด 

ดา้นคอมพวิเตอร ์อปุกรณ ์และโปรแกรม 

1.กระดาษที่ใช้พิมพ์งานคุณภาพต่ า ปริ้นท์ออกมาแล้วงานไม่
สวยเลย ราคาเท่าที่หอสมดุและร้านอ่ืนแต่ที่อ่ืนกระดาษ
ดีกว่าเยอะ อันนี้สมีันหมองๆ 

ได้ปรับปรุงแก้ไขโดยเปลี่ยนกระดาษพิมพ์จากสีนวลมาเป็นสีขาว
แทน 

2. ถ้าเป็นไปได้อยากจะใหม้ีระบบปฏิบัติการทีทันสมัยกว่านี้ 
เช่น Window 7 หรือ 8 ,มีระบบการ Login ช่ัวคราวเพื่อ
การจองแบบในห้องสมุด,ใช้โปรแกรม Undo เพื่อจะได้ไม่มี
การ ติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ท่ีผู้ใช้บริการตดิตั้งด้วยตนเอง 
เพราะจะท าให้เครื่องฯ มปีระสิทธิภาพลดลง   

ได้ด าเนินการลง OS ตัวใหม่ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งาน 

3 .เครื่องคอมพิวเตอรร์ุ่นนี้เครื่องประมวลผลช้ามาก ค้าง
บ่อย ควรทดสอบใช้เครื่องก่อนใหน้ิสิตใช้  

ได้ด าเนินเช่าเครื่องใหม ่จ านวน 209 เครื่อง มาให้บริการแทน
เครื่องเดิม 

ดา้นเจา้หนา้ที ่และการบรกิาร 

1. พึงพอใจในการให้บริการที่ KITS มาก ค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีดีมากครับ เจ้าหน้าที่ดมีากครับ  

ได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนรับทราบ เพื่อคงมาตรฐานการบริการ
ตลอดไป 

2. อยากให้ปรับปรุง/แกไ้ขเรื่องการใช้เสียงดังเพราะรบกวน
ผู้ใช้งานอ่ืนๆ มากและเรื่องการเลน่เกมอย่างเป็นล่ าเป็นสัน 
(รวมกลุ่มกันมาเล่น) ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะไม่เกิดประโยชน์

ได้ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจตราและแจ้งเตือนนิสิตทันที เมื่อส่งเสียงดัง 
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ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้รกิาร การปรบัปรงุ 

ต่อ คอมพิวเตอร์และคนข้างเคยีง คิดว่า 

3. ควรเข้มงวดเรื่องเล่นเกมใหม้ากๆ เนื่องจากท่ีนี่คงไม่ใช่ 
Net Café หรือ Game Center แน่ๆ 

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราและแจ้งเตือนนิสิต  

4. เพิ่มเวลาและวันในการให้บริการมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในช่วงก่อนสอบและหลังสอบ หรอืถ้าเปิดทุกวันได้ก็จะด ี

ส านักฯ ได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบตักิารเปิดให้บริการในเวลานอก
ราชการและวันหยุดราชการทุกปี  โดยพิจารณาจากช่วงที่มีนิสติ
มีความต้องการใช้งานจ านวนมาก และคามความเหมาะสมในแต่
ละภาคการศึกษา 

  
  3.3 การใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอรแ์มข่า่ย  

3.3.1  ปรบัปรุงระบบส ารองข้อมลู 

             ส านักฯ ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลที่จัดเก็บ ประเมินความต้องการ ศึกษาเปรียบ 

เทียบผลิตภัณฑ์ จัดท าเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ท่ีจะจัดซื้อ ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ิม

ส าหรับ DR Server ขนาดความจุ 24 TB จ านวน 1 เครื่อง  เพ่ือให้บริการส ารองและกู้คืนข้อมูลดาต้าเบส ระบบ

เมล์ ระบบสารสนเทศหลัก ซึ่งจะเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บจากเดิม 10 TB เป็น 70 TB (2.2-3-4, 2.2-3-5) 

 

3.4  การให้บริการเครือข่าย 
       3.4.1 บริการ Ipv6 Address 

                  3.4.1.1 ส านักฯ ได้ด าเนินการตามแผนเพ่ือให้บริการ Ipv6 Address หมายเลข 
2001:3c8:1303::/48  ที่ Uninet จัดสรร ให้กับพ้ืนที่ที่พร้อมรองรับ Ipv6 Address (2.2-3-7) ซึ่งสามารถ
ให้บริการไดต้ั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 พร้อมๆ กับการให้บริการ Ipv4   
 3.4.1.2  ส านักฯ  ได้ด าเนินการตามแผนในการขอจดทะเบียน  Ipv6 Address  ในนาม
ของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงาน APNIC  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการไอพีได้อย่างอิสระ  ซึ่ง APNIC 
ได้จัดสรร Ipv6 Address ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นชุดหมายเลข 2406.3100::/32 (2.2-3-6,2.2-3-10) 
 3.4.1.3 ผู้ใช้บริการเครือข่ายแบบ LAN ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สามารถใช้บริการ  Ipv6 Address  หมายเลข   2406.3100::/32  ได้แล้วตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา 2556 เป็น
ต้นไป (2.2-3-8) 
 

   3.4.2  บริการเครือข่ายไร้สาย 
                       1. ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเฝ้าระวังเครือข่ายไร้สาย เพ่ือเป็นการตรวจสอบ

จุดที่มีการเชื่อมเครือข่ายส าหรับการให้บริการ (http:// http://kuwin.ku.ac.th/index2.php) 
                   2. ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้โดยมีการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 

(2.2-3-9)  และอุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (2.2-3-10) และส าหรับหน่วยงานที่มีการ
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จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือไร้สายเองจะท าหนังสือแจ้งมาที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์   เพ่ือที่ทางส านักฯ จะน า
ข้อมูลเข้าระบบควบคุมอุปกรณ์   

 
4.  มีการประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนการใหบ้ริการ    

4.1 การอบรมคอมพวิเตอร์ 
                ส านักฯ ก าหนดแผนเปิดอบรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2556  จ านวน 14 หลักสูตร   สามารถ

เปิดอบรมได้จ านวน 13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ  92.86  และได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556  ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  4.15  (ไม่รวมผลการประเมินความพึงพอใจ

ของการเปิดอบรมให้แก่หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยด าเนินการจัดการประเมินผลเอง)  (2.2-4-1)  ดังนี้ 

รายการ แผน ผลการเปิดอบรม ร้อยละของความส าเร็จ 

จ านวนหลักสูตร 

ทีก่ าหนดเปิดอบรมเอง 

14 หลักสูตร 13 หลักสูตร 92.86   

 4.2 การใหบ้ริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
       ส านักฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2  
ในภาคฤดูร้อน (2.2-4-2)  หลังจากท่ีได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ ครั้งที่ 1 เมื่อภาคต้น ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  4.24    
 

 4.3 การใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอรแ์มข่า่ย  
   4.3.1 ปรบัปรุงระบบส ารองข้อมลู 

                    ส านักฯ ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล   
พบว่า สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยไดต้รวจรับอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2556  
(2.2-4-4) 

 
4.4 การให้บริการเครือข่าย 
     4.4.1 บริการ Ipv6 Address 

          ส านักฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบริการพ้ืนฐานเพ่ือการให้บริการ 
Ipv6 Address  (2.2-4-5)  พบว่าสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนที่วางไว้ คือ สามารถให้บริการ Ipv6 
Address กับระบบที่พร้อมรองรับ Ipv6 Address ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  และสามารถจด
ทะเบียน IP Address ของมหาวิทยาลัยเป็นชุดได้ Ipv6 Address  หมายเลข 2406.3100::/32  เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2556    
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 4.4.2  บรกิารเครอืขา่ยไรส้าย 
 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนผ่านระบบ

บริหารโครงการ (https://project.ocs.ku.ac.th) ในรอบไตรมาส  สรุปผลการด าเนินการโครงการทั้ง 2 โครงการ   
ที่ได้เสนอไว้ตามแผน เสนอให้คณะคณะกรรมการบริหารฯ ทราบ (2.2-4-9) 

ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการส ารวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ ระหว่างวันที่ 27  
พฤศจิกายน 2556 ถึง  วันที่ 20 มีนาคม 2557  มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 320 คน  ซึ่งในด้านบริการระบบ
เครือข่าย (Network LAN & Wireless)  ความทันสมัยของเครือข่าย ได้ค่าเฉลี่ยควาพึงพอใจ  4.00  อยู่ในระดับ
มาก (2.2-4-8) 

 
5.  มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมนิมาปรบัปรุงการด าเนนิการใหบ้ริการในรอบปตีอ่ไป      

5.1 การอบรมคอมพวิเตอร์ 
           5.1.1 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้รวมรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า

รับการอบรมคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 2555 (2.2-5-1) มาปรับปรุงการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 
2556 ดังนี้  

1) จัดท าโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2556 (มีนาคม 56 ถึง ธันวาคม 2556) 
โดยมีหลักสูตร ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง ตามความต้องการของลูกค้า จ านวน 14 หลักสูตร  

2) ข้อเสนอแนะจากหลักสูตร “Android App Development With Java” และ 
หลักสูตร “สร้างเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle V2”   คือ “ความสะดวกในเรื่องที่จอดรถ” ส านักฯ ได้
ด าเนินการจัดที่จอดรถส ารองที่ข้างอาคารกิจกรรมนิสิตเพ่ือให้บริการลูกค้าที่มาอบรม และประสานงานกับกอง
ยานพาหนะเพ่ือขอลดค่าจอดรถครึ่งราคาให้แก่ผู้ที่มารับการอบรมที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (2.2-5-3) 

3) ข้อเสนอแนะจากหลักสูตร  “มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop &  
Dreamweaver” หลักสูตร “โปรแกรม R สาหรับงานวิจัย”   คือ “ควรเพิ่มผู้ช่วยวิทยากรฯ”   ส านักฯ ได้
ปรับปรุงโดยจัดหานิสิตที่มีความรู้ในหลักสูตรที่จะอบรมมาเป็นผู้ช่วยวิทยากรเพ่ือให้เพียงพอ เหมาะสม กับจ านวน
คนเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร (2.2-5-3) 

 

5.1.2  ส านักฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2556  

(2.2-5-2) โดยมีหัวข้อที่ถาม คือ ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะน าไปปรับปรุงการด าเนินการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ในปีถัดไป 

 5.2  การใหบ้ริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ส านักฯ ได้ปรับปรุงการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ (2.2-5-4) ตามข้อเสนอแนะจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 แล้วได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ 

ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (2.2-5-5) อีกครั้ง เพ่ือจะน าไปปรับปรุงการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในปี

ถัดไป 
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 5.3 การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
      5.3.1 ปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล 
                            จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 พบว่า ส านักฯ ยังคงมีความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลอยู่ในกรณีที่ตัวส านักฯ ได้รับความเสียจากภัยพิบัติท าให้ระบบส ารองข้อมูลที่ส านักฯ 
เสียหาย เป็นต้น จึงมีข้อเสนอแนะ  “ควรหาแนวทางในการที่จะส ารองข้อมูลส าคัญๆ ไว้ภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
ป้องกันข้อมูลสูญหาย” (2.2-5-6) และส านักฯ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 2556  เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ  ข้อเสนอแนะนี้จึงยังคงเป็นข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจะมี
การส ารองข้อมูลไปจัดเก็บไว้ที่วิทยาเขตศรีราชา    
 
 5.4 การใหบ้ริการเครือขา่ย 
      5.4.1 บริการ Ipv6 Address 
                      ปีงบประมาณ 2555   มีโครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 คือ โครงการพัฒนาบริการ
พ้ืนฐานเพ่ือการให้บริการ Ipv6  (2.2-5-7)  รองรับการให้บริการ Ipv6  Address โดยเริ่มทดลองใช้งาน Ipv6  
Address โดยใช้ช่วงไอพีที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน Uninet  คือ  2001:3c8:1303::/48  ให้บริการคู่ขนาน
กับ Ipv4 มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555  ผู้ประเมินโครงการได้ประเมินโครงการและได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  “ควร
ขอจดทะเบียน IP Address ส าหรับการใช้ IPV6 เพ่ิมจาก APNIC.”    เพ่ือให้มี IP Address เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้บริการให้ในอนาคต     
        ปีงบประมาณ 2556  ส านักฯ ในนามของมหาวิทยาลัยจึงได้วางแผนขอจดทะเบียน Ipv6  
Address จาก APNIC  ได้รับหมายเลขไอพ่ีเป็น เป็น 2406.3100::/32  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  และได้
เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะรองรับการให้บริการ Ipv6  Address     
 
   5.4.2  บรกิารเครือขา่ยไรส้าย 
                      ส านักฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี 2556 
(2.5-5-9) คือ   “Wifi ไม่มีความเสถียรและบางครั้งก็ต่อได้บ้างหลุดบ้าง บางพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสัญญาณต่ า
และไม่ทั่วถึง” มาปรับปรุงติดตั้งใหม่/ทดแทนจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย ตามโครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 3  (2.2-5-8)  และโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย (2.2-5-10) นอกจากนี้ยังได้จัดท าด าเนินการจัดจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายจ านวน 3 
ปี จ านวน 310 ตัว  
  ในปีงบประมาณ 2557 มีแผนการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายส าหรับหอพักนิสิต หลังที่ 5,6 7 
จ านวน 90 ตัว และอยู่ระหว่างการส ารวจจุดติดตั้งอาคารอเนกประสงค์เพ่ิมเติม โดยใช้งบประมาณรายได้จาก
ส่วนกลาง (2.2-5-8) 

 
                      

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.2/Server/2.2-5-6.docx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.2/Network/IPV6/2.2-5-7.pdf
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เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการประเมินตนเอง  

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00  4.00  5.00 5 ข้อ  บรรลุ     5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชือ่เอกสาร 

2.2-1-1 แบบส ารวจความต้องการหลักสตูรอบรมคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ปี พ.ศ. 2555 
2.2-1-2 ผลการส ารวจความต้องการหลกัสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ปี พ.ศ. 2555 
2.2-1-3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ KiTS1 ภาคต้น 2556 
2.2-1-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปี 2555 
2.2-2-1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าป ี2556  

ที่เว็บ http:// 
training.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=55 

2.2-2-2 โครงการการให้บริการงานศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์  ปี 2556   
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=383  

2.2-2-3   โครงการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล ปี 2556   
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=396 

2.2-2-4 เว็บบริการ Ipv6 
ที่เว็บ http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php   
เมนู    แผนผลกิจกรรม 
หัวข้อ  แผนด าเนินการ 

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 

https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=383
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=396
http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php
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2.2-2-5 แผนส ารวจและติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
2.2-2-6 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 2   

ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=391 
2.2-2-7 โครงการ พัฒนาปรบัปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 2 

ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=393 
2.2-3-1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2556   ที่เว็บ 

http://training.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=98 
2.2-3-2 โครงการการให้บริการงานศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556     

https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=383  

2.2-3-4 โครงการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล ปี 2556   
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=396 

2.2-3-5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล ปี 2556 
ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=tasks&a=view&task_id=1719 
เอกสาร Attached Files    ชื่อ โครงการปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล56.docx 

2.2-3-6 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง ขอเบิกค่าธรรมเนียมสมาชกิเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2556 

2.2-3-7 เว็บบริการ Ipv6 
ที่เว็บ http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php  
เมนู รายการ Network และรายการบริการผ่านเครือข่าย ที่รองรับ IPv6 
เมนู รายการโฮมเพจที่รองรับ IPv6 

2.2-3-8 ตัวอย่างการใช้ IPV6 หมายเลข 2406.3100.x.x   
2.2-3-9 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 2   

ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=391 
หัวข้อ ผลการด าเนินงาน (ตามไตรมาส) 
และที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=tasks&a=view&task_id=1552 
หัวข้อ    Attached Files 

2.2-3-10 โครงการ พัฒนาปรบัปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 2 
ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=393 
หัวข้อ ผลการด าเนินงาน (ตามไตรมาส) 

2.2-4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับอบรมคอมพิวเตอร์   ปีการศึกษา 2556   
2.2-4-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ KiTS1 ภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา 2556 
2.2-4-4 โครงการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล ปี 2556   

ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=396 
หัวข้อ ผลการประเมิน 

https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=391
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=393
http://training.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=98
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=383
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=396
https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=tasks&a=view&task_id=1719
http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=391
https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=tasks&a=view&task_id=1552
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=393
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=396
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2.2-4-5 เว็บบริการ IPv6 
ที่เว็บ http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php   
เมนู    แผนผลกิจกรรม 
หัวข้อ  ผลการด าเนินงาน 

2.2-4-8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝา่ยระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีการศึกษา 2556   
2.2-4-9   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่  12/2556 เร่ือง ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ โครงการและคา่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 
                            และการรายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1-3 
คร้ังที่  18/2556 เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1-4 

2.2-5-1 สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจการอบรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา  2555 
2.2-5-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา  2556 
2.2-5-3 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2556 

https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=projects&a=view&project_id=382 
2.2-5-4 โครงการการให้บริการงานศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์  ปี 2556   

https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=383  

2.2-5-5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ KiTS1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 
2.2-5-6 โครงการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล ปี 2555  

ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=362 
หัวข้อ ผลการประเมิน 

2.2-5-7 โครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 
โครงการพัฒนาบริการพืน้ฐานเพื่อการให้บริการ IPv6 
หัวข้อ ข้อเสนอของผู้ประเมินโครงการ 

2.2-5-8 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธภิาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 3     
ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=431 

2.2-5-9 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝา่ยระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปี 2556 
2.2-5-10 โครงการ พัฒนาปรบัปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 3     

ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=434 

. 
 

ตวับ่งชีท้ี ่2.3  การพฒันาสนุทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรม (สมศ. 11) 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

http://ipv6.ku.ac.th/IPv6_action_plan.php
https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=projects&a=view&project_id=382
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=383
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=431
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=434
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เกณฑม์าตรฐาน 
กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  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 าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2556 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการด าเนินงานครบทั้ง   5   ข้อ  ดังนี้ 
 
1. การมสีว่นรว่มของบคุลากรในหนว่ยงานทีก่่อใหเ้กดิวฒันธรรมทีด่ ี  

 ส านักฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย (2.3-1-1)  จ านวน 3  โครงการ และ 1 
กิจกรรม (2.3-1-2)   ได้แก่ โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจ าปี 2556  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ครัง้ที่ 1 และ 2  และกิจกรรม 5 ส      

 
 

2. สิง่แวดลอ้มดา้นความปลอดภยัของอาคารสถานที ่สะอาดถกูสุขลกัษณะ และตกแตง่อยา่งมีความ 
สนุทรยี ์
 2.1 ด้านความปลอดภยัของอาคารและสถานที่ 

            ส านักฯ มีการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ที่อาคารเดิม ดังนี้ 

 ติดตั้งระบบประตูผ่านเข้าออกอาคารทุกอาคารแบบปิดอัตโนมัติ   (2.3-2-1)   คือ    มีการ 
ก าหนดสิทธิของบัตรผ่านประตูเข้าออกอัตโนมัติ เพื่อผ่านเข้าหรือออกแล้วประตูจะปิดอัตโนมัติ มีก าหนดเขตความ
ปลอดภัยในแต่ละโซนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะภายในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนั้น  ได้มีการรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้งประตูปิดอัตโนมัติ
ชั้นในของแต่ละโซนอีกชั้นหนึ่งพร้อมกับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่     มีการจดบันทึกการใช้
บัตรผ่านเข้าออกแต่ละครั้งไว้ด้วย  

 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ ตามลักษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้งานในแต่ละโซน  และ 
ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟ (smoking detect) (2.3-2-2) 
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 ติดตั้งเครื่องส ารองไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ส าหรับอ านวยความสะดวกเวลาไฟฟ้าดับ  
(2.3-2-3) 

 จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคารอีกด้วย (2.3-2-4) 

 ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณอาคารของส านักบริการคอมพิวเตอร์ (2.3-2-5) 
  
 2.2  ด้านความสะอาด ถกูสุขลักษณะ และการตกแตง่อยา่งมคีวามสนุทรีย์ 
             2.2.1 ส านักฯ  จัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้  ในวันเสาร์ที่  29   มิถุนายน   2556  
(2.3-2-6)  ณ  อาคารส านักฯ และบริเวณโดยรอบอาคารหลังเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS) และส่งเสริมความสามัคคี โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และจิตอาสา
เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 65 คน ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 58,200  บาท   
 2.2.2 ส านักฯ  มีสถานที่ให้บริการและปฏิบัติงานที่สะอาดตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
(2.3-2-7)  และจัดให้มีการรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ (2.3-2-8)   
 2.2.3 ส านักฯ ได้รับมอบอาคารอาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น) 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีการตกแต่งพ้ืนที่ส านักงานและโซนบริการที่ทันสมัยตามรูปแบบที่ก าหนด และ
ปรับภูมิทัศน์จัดสวนบริเวณภายนอกอาคารที่ร่มรื่น สวยงามโดยสวนนงนุช พัทยา  (2.3-2-9)    
 

3. ปรบัแตง่และรกัษาภมูิทศัน์ใหส้วยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาต ิและเปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม 

    ในปีการศึกษา 2556 ส านักฯ ได้ด าเนินการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ 
ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
 
     3.1 นโยบายด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ส านักฯ  จัดท าปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม  (2.3-3-1) 

 มีการตกแต่งพ้ืนที่ส านักงานและโซนบริการที่ทันสมัย และปรับภูมิทัศน์จัดสวนบริเวณ 

ภายนอกอาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ร่มรื่น สวยงามโดยสวนนงนุช พัทยา (2.3-3-2)   
 

3.2 นโยบายดา้นการส่งเสรมิการลดการใชพ้ลงังาน และการใช้ไฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 

การใช้พลงังานทดแทนภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          ส านักฯ ได้ด าเนินการรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า ที่อาคารส านักฯ หลัง

เดิมโดยขอความร่วมมือปิดไฟฟ้าช่วงพักกลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งได้มีการติดป้ายรณรงค์ให้บุคลากรให้ความ
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ร่วมมือในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (2.3-3-3) นอกจากนี้ส านักฯ ได้จัดท าโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อรณรงค์
ให้บุคลากรตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (2.3-3-4) เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2557 

 
   3.3 นโยบายดา้นการสนบัสนนุและส่งเสรมิการจัดการเพื่อลดปญัหาขยะ หรือของเสยีดว้ยการลด 

ปริมาณการใช้ การใช้ซ้ าและการแปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเร่งรัดการลดมลพิษภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       ส านักฯ ได้ด าเนินการรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรีไซเคิลลดการใช้กระดาษ โดย 

 จัดกล่องคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า และใช้แล้ว 2 หน้า (2.3-3-5) เพ่ือความสะดวกใน 

การน ากลับมาใช้ใหม่ และขอความร่วมมือในการน ากระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาใช้ซ้ ากับงานเอกสารที่พิมพ์
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์ฉบับจริง 

 การประชุมภายในส านักฯ ใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษ  

(2.3-3-6) 
  
  3.4 นโยบายดา้นการสง่เสรมิการลดการใชท้รัพยากรน้ า และบ าบดัคณุภาพน้ าใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน รวมทั้งการบริหารจัดการน้ าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ  
       ส านักฯ ได้ด าเนินการรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประหยัดการใช้น้ าประปา โดยติดป้าย

รณรงค์ให้บุคลากรให้ความร่วมมือในการใช้น้ าอย่างประหยัด ณ อาคารหลังเดิม (2.3-3-7)   

  
4. การจดัใหม้ีพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทางวฒันธรรมทีเ่อื้อและสง่เสริมให้นสิติ และ/หรอืบคุลากรมสีว่น 

รว่มอยา่งสม่ าเสมอ 
      ส านักฯ ได้จัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ าเสมอ โดยจัดให้มีกิจกรรมสัมมาทิฐิอย่างสม่ าเสมอ  เช่น โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจ าปี 2556 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม 5 ส  (2.3-4-1)  
 

5. ระดบัความพงึพอใจของบุคลากร และ/หรือนสิติทีเ่กีย่วกบัประเด็น 1 – 4  ไม่ต่ ากวา่   3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
       ส านักฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2556  ในประเด็นต่างๆ ตาม
เกณฑ์ประเมินข้อ 1-4  (2.3-5-1)  ซึงมีค่ามากกว่า 3.51 ทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้    

 ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.3/2.3-3-3.docx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.3/2.3-3-4.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%202/ตัวที่%202.3/2.3-3-5.docx
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 ด้านสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ ค่าความพึงพอใจเท่ากับ 4.03 

 ด้านภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่าความพึงพอใจเท่ากับ 
4.00 

 ด้านการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ าเสมอ ค่าความพึงพอใจเท่ากับ  3.94 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 
2.3-1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 2.3 โครงการ / กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน 
2.3-1-2 เอกสารโครงการ / กิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
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 2556”  

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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2.3-2-7 ภาพถ่ายสถานที่ท างาน และสถานที่ให้บริการ  
 2.3-2-8 สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
2.3-2-9 ภาพถ่ายภูมิทัศน์อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น) 

2.3-3-1 ภาพถ่ายการท าปุ๋ยชีวภาพและการปรับแต่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

2.3-3-2 ภาพถ่ายภูมิทัศน์อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น) 

2.3-3-3 ภาพถ่ายป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า 

2.3-3-4 โครงการประหยัดพลังงาน 

2.3-3-5 ภาพถ่ายการคัดแยกกระดาษส าหรับการน ากลับมาใช้ใหม่ 

2.3-3-6 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

2.3-3-7 ภาพถ่ายป้ายรณรงค์การประหยัดน้ า 

2.3-4-1 เอกสารโครงการ / กิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
2.3-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน  

ปีการศึกษา 2556 

. 

 

 

องคป์ระกอบที่ 3 การบรหิารและการจดัการ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  
จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก    
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียด
ดังตารางที ่2.4 
 

ตารางที ่2.4   สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตวับง่ชี ้ หนว่ย เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ป ี2556 ผลการประเมนิ   หมายเหต ุ 

  2556 2557 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตวัตั้ง ผลลพัธ ์  

(% หรอื
สดัสว่น)  

ตวัตั้ง ผลลพัธ ์  
(% หรอื
สดัสว่น)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคป์ระกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ   5.00 4.80   
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

ข้อ 7   7 7   7  5.00   5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ  5   5 5   5 5.00  5.00   
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ตวับง่ชี ้ หนว่ย เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ป ี2556 ผลการประเมนิ   หมายเหต ุ 

  2556 2557 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตวัตั้ง ผลลพัธ ์  

(% หรอื
สดัสว่น)  

ตวัตั้ง ผลลพัธ ์  
(% หรอื
สดัสว่น)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ  6   6  6   5 5.00  4.00   ** 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7  7  7  7 5.00   5.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 80  80 73.00  95.42  73.00  95.42   5.00    5.00   

  76.50  76.50  

หมายเหต ุ: ** ไมไ่ด้คะแนนเกณฑข์้อ 4 เพราะ ไม่พบการด าเนินการตามแผนและไมม่ีรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน และผูบ้รหิารทุกระดบัของหนว่ยงาน (สกอ. 7.1) 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑม์าตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
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กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการด าเนินงาน จ านวน  7  ข้อ ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการประจ าหนว่ยงานปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบ / ข้อบงัคบัที่ก าหนดครบถว้นและมีการ

ประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดลว่งหนา้ 
    1.1 คณะกรรมการประจ าหนว่ยงานทุกคนควรไดร้บัการชีแ้จงและท าความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย

ข้อบังคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญตัิมหาวทิยาลยั ข้อบังคบัตา่งๆ อาท ิข้อบังคับทีว่่าดว้ยการ
บรหิารงานบคุคลและผูบ้รหิาร รวมทัง้ ทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศกรอบทิศทางการพฒันา
หนว่ยงาน และอตัลกัษณข์องหนว่ยงาน/มหาวทิยาลยั เพื่อให้ทราบถงึบทบาทหนา้ทีท่ี่มตี่อหนว่ยงาน ก่อนจะ
ปฏบิตัิหนา้ที ่

        ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์  ที่มี
วาระการปฏิบัติงาน  2  ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ลง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (3.1-1-1) และคณะกรรมการได้รับทราบระเบียบ / ข้อบังคับต่างๆ  ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ (3.1-1-2) 
 

     1.2 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

          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 

พร้อมด้วยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าฯ  และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซด์ของ
ส านักฯ  (3.1-1-3) 

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.1/3.1-1-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.1/3.1-1-2
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2. ผูบ้รหิารมวีสิยัทัศน ์ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถา่ยทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั  

มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์ มีการน าข้อมลูสารสนเทศเปน็ฐานในการปฏบิตังิานและพฒันาหนว่ยงาน    
 

      2.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน มีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท า
วิสัยทศัน ์พันธกิจ แผนกลยทุธ์ และน าสูก่ารปฏบิตัทิี่เปน็ระบบชดัเจน โดยมกีารก าหนดตวับง่ชีคุ้ณภาพ (KPI) ของ
งานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก  1)  มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสศึกษา 
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    2)  มิติการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงกระบวนหลักของหน่วยงาน เช่น การสนับสนุนการเรียนการสอน/ ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย/การ
บริการวิชาการแก่สังคม/การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   3)  มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงคต์ามประเดน็ยทุธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยง านอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล 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   
ต่อมาไดท้ าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2555-2559  เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2555 (3.1-2-2)  

         ในปีการศึกษา 2556 ส านักฯ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าฯ เรื่อง ผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 มาทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายกลยุทธ์ และโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2556  เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ ข้อ 4.7 การ
เพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือให้เห็นตัวเลขของรายได้สุทธิที่รับจริง ทบทวนตัวชี้วัดของโครงการให้มี
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพให้มากขึ้นด้วย ได้เสนอผลการทบทวนฯ ให้คณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556  (3.1-2-3)    

 
     2.2 ผู้บริหารสรา้งระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ

บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน    
           ผู้บริหารมีระบบและกลไกในการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ ไปยังบุคลากร

ทุกระดับ ดังนี้ 
2.2.1 ถ่ายทอดผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (3.1-2-4) ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายเป็น 

กรรมการและถ่ายทอดสู่บุคลากรด้วยการประชุมฝ่าย  
  2.2.2  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เชิญบุคลากรทั้งส านักร่วมรับฟังการแถลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

และนโยบายการพัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์และแผนพัฒนาฯ ประจ าปี  2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557  
(3.1-2-5) 
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        2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมัย น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
               ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีฐานข้อมูลการด าเนินงานแผนงาน / โครงการประจ าปี (3.1-2-6) เพ่ือ
ใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ 
ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปี 2556 ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
เป็นรายไตรมาส  (3.1-2-7) 
 

3 ผูบ้รหิารมีการก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้สามารถ 
สื่อสารแผนและผลการด าเนนิงานของหนว่ยงานไปยังบคุลากรในหนว่ยงาน 
 
       3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอยา่งนอ้ยปลีะ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

          ผู้บริหารส านักฯ มีการก ากับและติดตามการน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้ 
                    3.1.1 ได้น าข้อเสนอแนะจากเสนอผลประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2555 
ของคณะกรรมการประจ าฯ   เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ ข้อ 
4.7 การเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือให้เห็นตัวเลขของรายได้สุทธิที่รับจริง (3.1-3-1)   
 มาทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายกลยุทธ์ และโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556   (3.1-3-2)        

 3.1.2 ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ  
เดือนละ 1 ครั้ง  (3.1-3-10)  
                   3.1.3 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี 2556 โดยให้รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2556 ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เป็นรายไตรมาส (3.1-3-3)  
                    3.1.4 มีการสื่อสารแผนงาน / โครงการประจ าปี 2556 ไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศบริหารโครงการ (3.1-3-4) ซึ่งบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้
ตลอดเวลา  
           3.1.5 ระดับได้มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามที่มอบหมาย โดยใช้ระบบสารสนเทศมา
ช่วยในการติดตามงาน  ได้แก่ ฝ่ายสารสนเทศ (3.1-3-5) ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (3.1-3-6)  
  

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างครบถ้วน 
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รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปี
ถัดไป พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
                   ผู้บริหารส านักฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของส านักฯ อย่างครบถ้วน 
และมีการสื่อสารผลการด าเนินงานให้บุคลากรทราบ ดังนี้ 
 
                    3.2.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปี 2556  ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักฯ และได้รายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556   (3.1-3-7)   
 

         3.2.2  บุคลากรทุกระดับสามารถดูรายละเอียดและความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีได้ตลอดเวลาได้จากระบบบริหารโครงการ  (3.1-3-4) และสามารถดูผลการด าเนินงานได้จากรายงาน
ประจ าปีของส านักบริการคอมพิวเตอร์ (3.1-3-9)  และรายงานการประเมินตนเองส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2556 ได้ที่เว็บไซด์ของส านักฯ (3.1-3-8)   
  

4. ผูบ้รหิารสนบัสนนุใหบ้คุลากรในหนว่ยงาน มสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ ให้อ านาจในการตัดสนิใจ
แกบุ่คลากรตามความเหมาะสม และผู้บรหิารมกีารจดัประชมุบคุลากร อยา่งนอ้ย 2 ครั้งตอ่ปีการศึกษา 

 
    4.1 ผูบ้รหิารควรมรีะบบการสื่อสาร 2 ทาง เพือ่รับฟังขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะจากบคุลากร

ผูป้ฏบิตัิงาน อันจะท าให้ไดข้้อมลูเพื่อการปรบัปรงุระบบการปฏบิตัิงานอยา่งต่อเนื่อง 
         ผู้บริหารส านักฯ สนับสนุนให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ได้รับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานส าหรับใช้ในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน   โดย 
 

4.1.1 สนับสนุนให้ฝ่ายจัดประชุมบุคลากรฝ่ายอย่างต่อเนื่อง    อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
(3.1-4-1)  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ร่วม
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของฝ่าย และลดขั้นตอนกระบวนการบริหารและจัดการ ซึ่ง
บางฝ่ายมีการประชุมฝ่ายน้อยครั้ง แต่มีการประชุมระดับงาน หรือกลุ่มงานมากกว่า เช่น ฝ่ายบริการและฝึกอบรม 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้บุคลากรส านักฯ เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารได้  โดยผ่าน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารส านักฯ (3.1-4-2) 
 

        4.1.2  ส านักฯ ได้เชิญบุคลากรทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร (3.1-4-3)  ดังนี้ 
       4.1.2.1 ฟังการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556   
       4.1.2.2 ฟังการแถลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการพัฒนาส านักบริการ 
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คอมพิวเตอร์และแผนพัฒนาฯ ประจ าปี 2556  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 
        4.1.2.3 สัมมนาบุคลากร ประจ าปี 2557 เรื่อง “การปรับโครงสร้างส านักบริการ
คอมพิวเตอร์” รับฟังแนวทางการพัฒนาส านักฯ ส าหรับการรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและส าหรับการ
แข่งขันในระดับสากล เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 
 

    4.2  ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ และตรวจสอบเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่ า และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ผู้บริหารส านักฯ ด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารและจัดการ โดยมอบอ านาจ 
การตัดสินใจแกผู่้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานระดับถัดไป ดังนี้ 

 4.2.1 มีการมอบอ านาจการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานระดับถัดไปตามโครงสร้าง 
การบริหารงาน   มีการก าหนดขอบข่ายงานของฝ่าย มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายในแต่ละระดับ  
(3.1-4-4)  ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย รองหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เป็นต้น   

 4.2.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีได้รับ
มอบหมาย (3.1-4-7)  

 4.2.3 ส านักฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เดือนละ 2 ครั้ง และผู้บริการได้ก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบผลการด าเนินงานของฝ่ายเพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด โดย
ให้ฝ่ายรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของฝ่ายต่อคณะกรรมการ บริหารฯ เดือน
ละ  1 ครั้ง (3.1-4-5) ซึ่งจะท าให้มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้   

 
    4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็น

ประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนา
องค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 
          ผู้บริหารส านักฯ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร ได้แก่  โครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของส านักฯ (บุคลากรและกลุ่มงานดีเด่นส านักบริการคอมพิวเตอร์) ประจ าปี 2556 
(3.1-4-6)    

   
5. ผูบ้รหิารถา่ยทอดความรู้และสง่เสริมพฒันาผูร้ว่มงานเพือ่ใหส้ามารถท างานบรรลวุตัถปุระสงคข์อง

หนว่ยงานเต็มตามศักยภาพ 
    5.1 ผูบ้รหิารมีการถา่ยทอดความรู้แกผู่ร้ว่มงาน โดยเนน้การเพิม่ทกัษะในการปฏบิัตงิานใหส้งูขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องหรอืเพิ่มศักยภาพในการท างานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ เชน่ การสอนงานทีห่นา้งาน (on – the – job 
training) จดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงาน เปน็ตน้ 
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         5.1.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน  โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น  ได้แก่  

 ฝ่ายบริการและฝึกอบรม ได้จัดถ่ายทอดความรูจ้ากหวัหนา้ฝา่ยไปยงับุคลากรฝา่ย 

โดยการจัดท า สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์” ครั้งที่ 25 วนัที่ 16-21 ตุลาคม 2556  
(3.1-5-1) ซึ่งได้สรุปขั้นตอนการด าเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคในการท างานและมีภาพกิจกรรมประกอบ ซึ่งเป็น
การถ่ายทอดวิธีการท างานและการแก้ไขปัญหา ส าหรับบุคลากรทีจ่ะด าเนินการในภายหลังได้น าไปศึกษาและ
ปฏิบัติได้ 

 ฝ่ายสารสนเทศ ได้จัดถา่ยทอดความรูจ้ากหวัหนา้ฝา่ยไปยงับคุลากรฝา่ย เรื่อง 

 การปฏิบัติหน้าที่ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (3.1-5-2) 

 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ได้จดัถา่ยทอดความรูจ้ากรองหวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งานไป 

ยังบุคลากรใหม่ของฝ่ายตามนโยบายของส านักฯ โดยบุคลากรใหม่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน (3.1-5-3) 

          5.1.2 ฝ่ายต่างๆ ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (3.1-5-4)  เช่น ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรม และฝ่ายบริหารและธุรการ (งานสารบรรณ) เป็นต้น  

         
    5.2  ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ

ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น 

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

  
 6.  ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลักธรรมาภบิาล โดยค านึงถึงประโยชนข์องหนว่ยงานและผูม้สีว่น 
ไดส้ว่นเสยี 

     6.1 ผูบ้รหิารควรยึดหลกัธรรมาภบิาลเปน็เครื่องมือในการบรหิารการด าเนินงานของหนว่ยงาน ให้
ไปสูท่ิศทางที่ก าหนดรว่มกนัระหว่างผูบ้รหิารหนว่ยงาน และคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน โดยใหส้อดคลอ้งกับ
ทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศและทันตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก 
       ผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการด าเนินงานของส านัก
ฯ เพ่ือให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านักฯ เช่น หลักประสิทธิผล 
หลักการกระจายอ านาจ เป็นต้น 
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   6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ด 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 
     6.3.1 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติให้สาธารณชนทราบที่เว็บไซด์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (3.1-6-1)  
      6.3.2 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556  
เสนอให้คณะกรรมการประจ าให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 (3.1-6-2) และได้รายงานสรุปผลการ
ท างานไว้ในรายงานประจ าปี (3.1-6-3)  
     6.3.3 มีการรายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ (3.1-6-4) 
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ (3.1-6-37) ทราบเป็นประจ าทุกปี    
 
  6.4 ผู้บริหารมกีารติดตามผลการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน และรายงานการเงินของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี 
       ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ
รายงานการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ทราบเป็นประจ าทุกปี  (3.1-6-4, 3.1-6-5)    
 
    หลกัธรรมาภบิาล 10 ประการ     ได้แก่  
 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

    1.1 ส านักฯ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์และเป้าหมาย  (3.1-6-6) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติภารกิจของส านักฯ   

    1.2 ส านักฯ มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ลงสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย พร้อมกับได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  (3.1-6-7) และเสนอคณะกรรมการประจ าเมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  (3.1-6-8) 

                   1.4 ส านักฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556, 7 สิงหาคม 2556 
, 18 กันยายน 2556  และ 2 ตุลาคม 2556  (3.1-6-9)   
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 2. หลักประสทิธภิาพ (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 ระบบลงเวลาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์และการลาออนไลน์  เป็นต้น 

         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 ได้ทบทวนกระบวนการหลักท่ีส าคัญให้สอดคล้องกับพันธกิจส านักฯ (3.1-6-12,  
3.1-6-13) และมีการก ากับการด าเนินงานของกระบวนการให้ได้มาตรฐานระยะเวลาตามที่ก าหนด เช่น 
กระบวนการลงทะเบียนขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต (3.1-6-14) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
ตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ   
                   3.2  ผู้บริหารส านักฯ เน้นการให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้มีการประชุม
ร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   (3.1-6-15)   เพ่ือร่วมกันวางแผนด าเนินการและติดตามการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ตรงตามความต้องการใช้งาน และทันก าหนดที่จะใช้งาน เช่น ระบบจองบูธออนไลน์ โครงการ "เลือก
แนวทาง...วางอนาคต"  ระบบการลงทะเบียนเรียน   เป็นต้น  
 
 

 4. หลักภาระรบัผดิชอบ (Accountability) 
     ส านักฯ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ใน 

ระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ 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)   และ 
มีการก ากับให้มีการด าเนินงานตามกระบวนการ เช่น  การรักษาระยะเวลาการให้บริการตามกระบวนการ
ลงทะเบียนขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรีของนิสิต (3.1-6-14) 
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 4.3 ส านักฯ ก าหนดให้จัดท าแผนงาน / โครงการประจ าปีที่ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
โครงการชัดเจน (3.1-6-18) และได้มีการติดตามและประเมินผลกลยุทธ์และโครงการประจ าปี เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ (3.1-6-7) 
 4.4 ผู้บริหารส านักฯ ก าหนดนโยบาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย (3.1-6-19) เพ่ือไม่ให้สมาชิกเครือข่ายได้รับผลกระทบจากการใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อ
ปฏิบัติและระเบียบที่ก าหนด  นอกจากนี้ยังได้จัดท าระบบงานต่างๆ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 
 
  5. หลกัความโปรง่ใส (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. หลักการมสีว่นรว่ม (Participation) 
      6.1 ส านักฯ จัดโครงการ “สัมมนาวิชาการ การศึกษาไทยเพ่ืออนาคต Conference for 
Thailand Education Future (CTEF2013)” เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้มีบุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (สสวท.) เข้าร่วมเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดงาน (3.1-6-22) 
และได้ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ  เช่น การ
ก าหนดหัวข้อที่จะจัดบรรยายและจัดหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดรูปแบบการจัดงาน  การก าหนดตัว
วิทยากร เป็นต้น (3.1-2-23) 
 
 6.2 ผู้บริหารส านักฯ ได้เสนอแต่งตั้งบุคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ  (3.1-6-24, 3.1-6-25) เพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน ก ากับและติดตามการด าเนินงานของ
ส านักฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด   
 
 

 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
     ส านักฯ มีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนกลางให้แก่ฝ่ายต่างๆ 
โดยให้มีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ การปรับปรุงกระบวนการ และการเพิ่มผลผลิต ดังนี้ 
 7.1 ส านักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 
เพ่ือช่วยในการพิจารณากลั่นกรองงานต่างๆ ของส านักฯ (3.1-6-26) 
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  7.2 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 (3.1-6-27)  
 
 

 8. หลักนติธิรรม (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 (3.1-6-30) 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 หากมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถขอรับทุนการศึกษาได้  (3.1-6-31) 

           9.2  การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น จัดห้องออกก าลังกายที่บุคลากรทุกคนสามารถใช้บริการ
ได้ (3.1-6-32)  จัดให้พนักงานเงินรายได้ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ (3.1-6-33) 

 9.3  การแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภทของส านักฯ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น เช่น หัวหน้างาน 
เป็นต้น (3.1-6-34) โดยพิจารณาตามความสามารถของบุคคล 

             

 10. หลกัมุง่เนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) 
         ส านักฯ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายจัดประชุมฝ่าย  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (3.1-6-35)  เพ่ือบุคลากร

ทุกระดับในฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่ างๆ ร่วมกัน และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร เดือนละ 2 ครั้ง  (3.1-6-36)  เพ่ือพิจารณา และรับฟังข้อคิดเห็นที่ฝ่ายต่างๆ ได้น าเสนอ   

 
7.  คณะกรรมการประจ าหนว่ยงานประเมนิผลการบรหิารงานของหนว่ยงาน และผูบ้ริหารน าผล 

การประเมนิไปปรบัปรุงการบรหิารงานอยา่งเปน็รูปธรรม 
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 7.1 กรรมการประจ าหนว่ยงาน ประเมนิผลการบรหิารงานของหนว่ยงาน และผูบ้รหิารตามทีร่ะบุไว้
ในกฎหมายหรือพระราชบญัญัตขิองมหาวทิยาลยั และข้อบังคบัมหาวทิยาลยัทีว่า่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล
ผูบ้รหิารและข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิ หรือตามข้อตกลงทีท่ ารว่มกนัระหว่างกรรมการประจ าหนว่ยงาน 
และผูบ้รหิาร 
          คณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ประเมินผลการบริหารงานของส านักฯ ตามที่ระบุ
ไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการประจ าฯ ได้ประเมินการบริหารงานของส านักฯ ประจ าปี 
2555  (3.1-7-1)  ส่วนปี 2556 รอผลการประเมินจากระบบประเมินผู้อ านวยการของบุคลากร ซึ่งจะเปิดระบบ
ประเมินปี 2556 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557  
 

     7.2 กรรมการประจ าหนว่ยงาน ควรยึดหลกัการประเมนิผลการบริหารงานแบบกัลยาณมติร กล่าวคือ
ใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
หน่วยงาน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
                   คณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ประเมินผลการบริหารงานของส านักฯ ปี 2555 
โดยมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงส านักฯ ได้ 
(3.1-7-1)   
 

    7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจากกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน 
อาทิ จัดท าแผนการบรหิารงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการประจ าหน่วยงาน ในโอกาสที่เหมาะสม 
                  ผู้บริหารส านักฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2555 (3.1-7-1) มาปรับปรุง
การบริหารงาน  คือ   
                  ข้อเสนอแนะ “เห็นควรน าเสนอแผนการเงินและงบประมาณทุกระยะ 6 เดือน ” นั้น  ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการ รายงานต่างๆ ด้านการเงิน ต่อคณะกรรมการประจ าฯ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มี.ค 
56 ครั้งที่ 2 เมื่อ 30 พ.ค 56 และครั้งที่ 3 เมื่อ 28 พ.ย. 56 (3.1-7-2) 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการประเมินตนเอง  

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

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 

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.1/3.1-7-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.1/3.1-7-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.1/3.1-7-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.1/3.1-7-2
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชือ่เอกสาร 

3.1-1-1   ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์   ลง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

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

3.1-1-3 รายชื่อคณะกรรมการประจ า (พร้อมประวัติ) 
ที่เว็บ http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=544 
รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักฯ ประจ าปีการศึกษา 2556  
ที่เว็บ  http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=192 

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

3.1-2-2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2555-2559  
วันที่ 10-11 กันยายน 2555 

3.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  12/2556  เร่ือง ตัวบ่งชีข้องกลยุทธ์ โครงการ และค่าเปา้หมาย ปีงบประมาณ 2556 

3.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่ 11/2556  เร่ือง ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ โครงการ และคา่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 
คร้ังที่ 12/2556  เร่ือง ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ โครงการและคา่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 

               และการรายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1-3 

3.1-2-5  โครงการสัมมาทิฐิ ประจ าเดือนมีนาคม 2557 
เร่ือง  “ผู้บริหารพบบุคลากร”    วันที่  28  มีนาคม  2557 

3.1-2-6 แผนงาน / โครงการประจ าปี 2556 
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code 

3.1-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  12/2556  เร่ือง ตัวบ่งชีข้องกลยุทธ์ โครงการและค่าเปา้หมาย ปีงบประมาณ 2556 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting1.htm
http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=544
http://ocs.ku.ac.th/new/news/2557/plan/report56_assessCommittee.pdf
http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=192
https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code
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                 และการรายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1-3 

คร้ังที่ 18/2556  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการประจ าปีงบประมาณ  2556  ไตรมาส 4  
3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่  2/2556  เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 
 3.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่ 12/2556  เร่ือง ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ โครงการ และคา่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 
3.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่  12/2556  เร่ือง ตัวบ่งชีข้องกลยุทธ์ โครงการและค่าเปา้หมาย ปีงบประมาณ 2556 
                           และการรายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1-3 

คร้ังที่ 18/2556  เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการประจ าปีงบประมาณ  2556  ไตรมาส 4  
3.1-3-4 

 
แผนงาน / โครงการประจ าปี 2556 
ที่เว็บ  https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code 
เมนู  Project  TAB  Complete  ปี 2556    

3.1-3-5 เว็บติดตามงานที่มอบหมายของฝ่ายสารสนเทศ 
https://inf.ocs.ku.ac.th/view_assignjob.php 

3.1-3-6 เว็บติดตามงานที่มอบหมายของฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
https://www.jobsan.ocs.ku.ac.th/new/index2.php?option=com_wrapper&view=wrapper&It
emid=74 

3.1-3-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่ 19/2556  เร่ือง ผลการประเมินโครงการ และกลยทุธ์ส านักบริการคอมพิวเตอร์   
                     ประจ าปีงบประมาณ 2556 

3.1-3-8 รายงานการประเมินตนเองส านกับริการคอมพิวเตอร์   
ที่เว็บ http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=544 
เมนู  รายงานการประเมินตนเอง    

3.1-3-9 รายงานประจ าป ี
ที่เว็บ http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=563 

 3.1-3-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556    
วาระเร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือน (ของฝา่ยต่างๆ) 

3.1-4-1 รายงานการประชุมฝา่ย 
ฝ่ายบริหารและธุรการ 
ที่ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting4.htm 
ฝ่ายบริการและฝึกอบรม 
ที่ http://sat.ocs.ku.ac.th/m-report.html 
ฝ่ายสารสนเทศ  ที่ 
https://inf.ocs.ku.ac.th/Meeting/index.php?no=4&mode=report_complete&year_no=2556 

https://inf.ocs.ku.ac.th/view_assignjob.php
http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=544
http://sat.ocs.ku.ac.th/m-report.html
https://inf.ocs.ku.ac.th/Meeting/index.php?no=4&mode=report_complete&year_no=2556
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ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ที่ http://san2.ocs.ku.ac.th/node/42 

3.1-4-2 แบบประเมนิการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักฯ ประจ าปกีารศึกษา 2556 
ผ่านระบบประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูบ้ริหารส านักฯ 
ที่เว็บ https://ex-assess.ku.ac.th/document/exxcutive_assess_academic_v2.pdf 

3.1-4-3 หนังสือแจ้งเวียนเชิญบุคลากรส านักฯ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผูบ้ริหาร 
3.1-4-4 ค าสั่งส านักฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์และการ

ก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานในต าแหน่งและฝ่ายตา่ง ๆ  
(ค าสั่งที่ 022/2555)     

3.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 และ 2557 
วาระเร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือน (ของฝา่ยต่างๆ) 

3.1-4-6  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของหน่วยงาน  ปี 2556 
3.1-4-7 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆ 

ที่เว็บ  http://private.ocs.ku.ac.th/command/forms/allitems.aspx 

 3.1-5-1 การถ่ายทอดความรู้ ปี 2556 
ฝ่ายบริการและฝึกอบรม 
ที่เว็บ http://sat.ocs.ku.ac.th/result/56/result_Brands2013.pdf 

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ คร้ังที่ 25 
3.1-5-2 การถ่ายทอดความรู้ ปี 2556 

ฝ่ายสารสนเทศ  
ที่ http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=KM   

เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 3.1-5-3  การถ่ายทอดความรู้ของฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

เอกสารมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงบุคลากรใหม่ 
และแบบบันทึกการสอนงานระหว่างทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ 

 3.1-5-4 คู่มือปฏิบัติงาน 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ที่เว็บ http://san2.ocs.ku.ac.th/?q=node/23 
ฝ่ายสารสนเทศ 
ที่เว็บ http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=manual 
ฝ่ายบริการและฝึกอบรม 
ที่เว็บ http://sat.ocs.ku.ac.th/book.html 
ฝ่ายบริหารและธุรการ งานสารบรรณ 
ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/saraban.asp 

http://san2.ocs.ku.ac.th/node/42
http://sat.ocs.ku.ac.th/result/56/result_Brands2013.pdf
http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=KM
http://san2.ocs.ku.ac.th/?q=node/23
http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=manual
http://sat.ocs.ku.ac.th/book.html
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/saraban.asp
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3.1-5-5 เอกสารแสดงการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณร์่วมกันระหว่างผูป้ฏิบัติงานผ่าน facebook  
3.1-6-1 ประวัติผูบ้ริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ที่เว็บ http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=194 
3.1-6-2 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง  รายงานการประเมนิตนเองส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปกีารศึกษา 2556  
 3.1-6-3 รายงานประจ าป ี

ที่เว็บ http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=563 
 3.1-6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

คร้ังที่ 1/2556 เร่ือง การจัดท าค าของบประมาณเงินรายไดป้ีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
                   เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณโครงการอาคารเรียนและปฏิบัติการดา้นคอมพิวเตอร์  
คร้ังที่ 2/2556 เร่ือง รายงานทางการเงิน 
คร้ังที่ 3/2556 เร่ือง รายงานทางการเงินและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3.1-6-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 1 /2556  เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556 

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

คร้ังที่ 20/2556  เร่ือง ผลการประเมินโครงการและกลยทุธ์ส านกับริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

3.1-6-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
คร้ังที่ 3/2556  เร่ือง ผลการประเมินโครงการและกลยุทธ์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

3.1-6-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  11, 13, 16, 17,18 /2556   เร่ือง ทบทวนกระบวนการหลักของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2556 

3.1-6-10 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัตงิาน 
3.1-6-11 ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ 
3.1-6-12 รายการกระบวนการหลักที่ส าคญัของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-13 Flow กระบวนการหลักที่ส าคัญของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-14 รายงานผลการรักษาระยะเวลาการให้บริการตามกระบวนการลงทะเบียนขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรี 
3.1-6-15 บันทึกชว่ยจ าและรายงานการประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานอื่น 
3.1-6-16 ค าสั่งส านักฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์และการ

ก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานในต าแหน่งและฝ่ายตา่ง ๆ  (ค าสัง่ที ่022/2555)  
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 กลยุทธ์ โครงการและคา่เป้าหมาย  ปีงบประมาณ 2556 

http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/bukhon.asp
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3.1-6-19 นโยบายและข้อปฏิบัติในการใชเ้ครือข่ายนนทรี 
ที่เว็บ http://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=1038 

3.1-6-20 แฟ้มจัดซื้อ / จัดจ้าง 
3.1-6-21 แฟ้มประกาศ  คัดเลือก และบรรจุบุคลากรเป็นพนักงานของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-22 ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการจัดสัมมนาวิชาการ  การศึกษาไทยเพื่ออนาคต Conference for Thailand 

Education Future (CTEF2013) 
3.1-6-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาทางวชิาการ 

การศึกษาไทยเพื่ออนาคต Conference for Thailand Education Future (CTEF2013) 
3.1-6-24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์   ลง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 
3.1-6-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์   
3.1-6-26 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารฯ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2557 
3.1-6-27 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์   

วาระเร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือน (ของฝา่ยต่างๆ) 
3.1-6-30 การลงเวลาปฏิบัติงานด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1-6-31 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนพฒันาบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-32 ภาพถ่ายห้องออกก าลังกายของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.1-6-33 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง ขออนุมัติเบิกค่าตรวจสุขภาพพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได้ประจ าปี 2557 
3.1-6-34 ค าสั่งแต่งตัง้หัวหน้างาน 
3.1-6-35 รายงานการประชุมฝา่ย 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 
ที่ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/meetingPR/meeting4.htm 
ฝ่ายบริการและฝึกอบรม 
ที่ http://sat.ocs.ku.ac.th/m-report.html 
ฝ่ายสารสนเทศ  ที่ 
https://inf.ocs.ku.ac.th/Meeting/index.php?no=4&mode=report_complete&year_no=2556 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ที่ http://san2.ocs.ku.ac.th/node/42 

3.1-6-36 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปี 2556 และ 2557 
3.1-7-1 ผลการประเมินการบริหารงานส านักบริการคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการประจ าส านักบริการ

คอมพิวเตอร ์ประจ าปีการศึกษา 2555 
3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

คร้ังที่ 1/2556 เร่ือง การจัดท าค าของบประมาณเงินรายไดป้ีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
                   เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณโครงการอาคารเรียนและปฏิบัติการดา้นคอมพิวเตอร์  

http://sat.ocs.ku.ac.th/m-report.html
https://inf.ocs.ku.ac.th/Meeting/index.php?no=4&mode=report_complete&year_no=2556
http://san2.ocs.ku.ac.th/node/42
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คร้ังที่ 2/2556 เร่ือง รายงานทางการเงิน 
คร้ังที่ 3/2556 เร่ือง รายงานทางการเงินและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

. 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2  การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรยีนรู้  (สกอ. 7.2) 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑม์าตรฐาน 

กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
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 าเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานจ านวน  5  ข้อ ดังนี้ 
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1. มีการก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเปา้หมายของการจดัการความรู้ทีส่อดคล้องกบัแผนกลยทุธข์อง
หนว่ยงาน 

    1.1 หนว่ยงานควรศึกษาเปา้ประสงค์ตามประเดน็ยุทธศาสตร ์หรือวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธข์อง
หนว่ยงาน วา่มีประเดน็ใดที่มุง่เนน้เปน็ส าคญั หรอืมุง่สู่อตัลกัษณใ์ดทีต่้องการ เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์หรอืแผนปฏบิตัิการในการจดัการความรูใ้หส้อดคล้องกบัแผนกลยทุธข์องหนว่ยงาน 
                                    ส านักบริการคอมพิวเตอร์โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ศึกษาเป้าประสงค์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2559 (3.2-1-1) ที่ก าหนดให้เรื่องการจัดการ
ความรู้ อยู่ในแผนตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหาร
จัดการ โดยมีเป้าประสงค์คือ คงคุณภาพและพัฒนากระบวนการให้บริการแก่นิสิต  บุคลากร  และบุคคลภายนอก  
มีการก าหนดประเด็นความรู้ (3.2-1-2)  และได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (3.2-1-3) 
ส าหรับใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ (3.2-1-4)  
 

   1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
หัวหนา้ฝา่ย หัวหนา้งาน ที่ก ากับดแูลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งด้าน
อื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ (3.2-1-5) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
เป็นที่ปรึกษา และมีผู้ช่วยผู้อ านวยการเป็นประธานคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการฯ ด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ของส านักฯ โดยในปีนี้จะยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิม เพ่ือให้การด าเนินงานต่อเนื่อง ส าหรับการ
ทบทวนปรับปรุงคณะกรรมการฯมีแผนที่จะด าเนินการในปีถัดไป   เนื่องจากส านักฯจะมีการปรับโครงสร้างองค์กร
ใหม่ และเพ่ือให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
  1.3 หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของ

บุคลากรภายในเป็นหลัก รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่หน่วยงานมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการ
ปรับปรุงการท างาน เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

       ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ โดยยังคงเน้นในให้มีการพัฒนา
ทักษะความสามารถบุคลากรของส านักใน 3 ด้าน คือ  ความรู้ด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  (3.2-1-6) 
เนื่องจากปัจจุบันส านักฯยังคงรักษาการด าเนินงานในรูปแบบเดิมในรอบปีที่ผ่านมา    โดยคาดว่าจะมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลังจากย้ายสถานที่ท างานไปยังอาคารแห่งใหม ่

  
2. ก าหนดบคุลากรกลุม่เป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานอย่างชดัเจนตาม 

ประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในขอ้ 1   
   2.1 ก าหนดกลุ่มเปา้หมายที่จะไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทักษะในการปฏบิตังิาน   

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.2/ref3.2-1-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.2/ref3.2-1-2.docx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.2/ref3.2-1-3.docx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.2/ref3.2-1-4.docx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.2/ref3.2-1-5.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.2/ref3.2-1-6.docx
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ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากรส านักฯ ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ 
และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการระดมความคิดและวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาความรู้เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรส านักให้ได้รับการพัฒนาในหลากหลายหลักสูตรตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มที่ร่วมกันจัดท าขึ้น (3.2-2-1)  

 
   2.2 หนว่ยงานควรก าหนดนโยบายให้มกีารส ารวจผลการปฏบิัตงิานทีเ่ปน็จุดเดน่ของบุคลากร 

โดยเฉพาะดา้นการใหบ้รกิาร การปฏบิตัิงานตามภารกจิทีส่ะท้อนอตัลักษณข์องหนว่ยงาน เพื่อน ามาก าหนดเปน็
ประเด็นส าหรบัใชใ้นกระบวนการจดัการความรู้ให้ได้องค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพฒันาคุณภาพผลการ
ด าเนนิงาน   

ส านักบริการคอมพิวเตอร์โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมชนนัก
ปฏิบัติ (3.2-2-2) โดยให้มีบุคลากรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกชุมชนฯ และแต่ละชุมชนฯได้ส ารวจสมาชิกกลุ่มเพื่อหา
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม   ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการติดตาม
รวบรวมการด าเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางของการจัดการความรู้ของส านักฯ 

 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 
          3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงาน

ทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่าง
สม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
            ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เชิญบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้  รวมทั้ง
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา และส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนาต่างๆ (3.2-3-1)  โดยเป็นประเด็นความรู้
ทั้ง 3 ด้าน (3.2-3-2)  
 

     3.2 หนว่ยงานควรสง่เสรมิใหม้ีบรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนรูภ้ายในหนว่ยงาน เชน่ การ
สง่เสริมให้มชีมุชนนักปฏบิตัิและเครือข่ายด้านการจดัการความรู ้ทัง้ระหวา่งหนว่ยงาน ภายในหนว่ยงาน และ
ภายนอกหนว่ยงาน/มหาวทิยาลยั เพื่อให้เกดิวฒันธรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร
ทรพัยากรอยา่งเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที ่

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน โดยให้บุคลากรกลุ่มต่างๆ
และชุมชนนักปฏิบัติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 2  เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อการถ่ายทอด
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ความรู้  / แบ่งปันความรู้ตามความสนใจดังที่แสดงในข้อ 2.1  คณะกรรมการจัดการความรู้จะสนับสนุนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกส านักฯ  
(3.2-3-3) 

 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 

         4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน ตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรูอ้ื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

       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 และ

เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
        ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  ที่มีอยู่ใน

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น เอกสารประกอบการบรรยายที่ไปอบรมมา  เอกสารความรู้บนอินเทอร์เน็ต และจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ส่งเสริมและให้เกียรติแก่ผู้จัดท า  โดยการเผยแพร่ ในจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และ wiki (3.2-4-3) 

 
           4.3 ควรมีการจดัพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิง่พิมพ์ เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู้และ ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้

เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
    ส านักฯ ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือโดยจัดท าเอกสารประกอบการ

บรรยาย ที่ระบุชื่อผู้ถ่ายทอดความรู้นั้น และส่งเสริมการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  1 KM 1 
หน่วยงาน และรางวัลคุณภาพประจ าปี  ของมหาวิทยาลัย  พร้อมประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่างๆ ของ  ส านักฯ 
(3.2-4-4) 
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  5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

          5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
                   จากการติดตามของคณะกรรมการจัดการความรู้ ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการน า
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในช่วงที่ผ่านมา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง แยกตามบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ระบุ
ข้างต้นนั้น ได้แก่ 

 กลุ่มบริหารและจัดการเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (3.2-5-1)  

 กลุม่บรหิารจดัการสารสนเทศ  

ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มสารสนเทศได้จัดท า KM เรื่องการจัดการความรู้และการปฏิบัติหน้าที่
ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (3.2-5-2) และการน าเสนอผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในวงจร
การพัฒนาซอฟต์แวร์ (3.2-5-3) 

 กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
                      ได้แก่  หลักสูตรเรื่อง EQ-AQ การเพ่ิมประสิทธิภาพความส าเร็จในการท างาน   โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักวิชาการศึกษา มก.  ณ วิทยาเขตก าแพงแสน  การแนะน าการใช้ระบบปรับปรุงผู้สอน 
(3.2-5-4)  เป็นต้น 
   ส านักฯ ได้จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและกลุ่มงาน ซึ่ง
ด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556 (3.2-5-5) และได้มีการถ่ายทอดความรู้(3.2-5-6)    
 
              5.2 ผูร้บัผดิชอบควรขยายผลการปรบัใชไ้ปยังหนว่ยงานตา่งๆ และติดตามวดัผลตามประเดน็ความรูแ้ละ
เป้าหมายของการจัดการความรูท้ีส่อดคล้องกบัแผน กลยุทธข์องหนว่ยงาน 
                  จากการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ในรอบปีที่ผ่านมา  ประสบปัญหาเรื่องของ
เวลาในการด าเนินงาน KM ของการบริการน้อยลง เนื่องจากความไม่สะดวก  ส านักฯเตรียมการในการย้ายไป
อาคารใหม่ ท าให้แต่ละหน่วยเตรียมความพร้อมในการขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์และระบบต่างๆตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
ซ่ึงเป็นงานเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน   ท าให้ได้ใช้ความรู้ที่ผ่านมาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน (3.2-5-7) 

 
    5.3 มีกลไกการน าผลการประเมนิคุณภาพจากภายในและภายนอกดา้นการจดัการความรู ้มาปรับปรุง

และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
         จากผลการประเมินคุณภาพจากภายในจาก มก. ไม่มีข้อเสนอแนะด้านการจัดการความรู้ แต่

ส านักฯ ก็ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของส านักฯ โดยน าเครื่องมือที่บุคลากรนิยมใช้
กันมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การใช้ facebook เป็นต้น (3.2-5-8) และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ซึ่งได้ส่งกระบวนการถ่ายทอดความรู้  เรื่อง “KU ก้าวสู่ 
IPv6 : ยกระดับเครือข่ายนนทรีรองรับบริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แห่งอนาคต”  เพ่ือประกวดรางวัล “Best KU-
KM Awards” ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  (3.2-5-9)  และเข้าร่วมประกวดผลงานคุณภาพประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
(3.2-5-10) ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลทั้งสองเวที 

 
   5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
        ส านักฯ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ  ได้มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการ

ความรู้ (3.2-5-11) และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
ส านักฯ (3.2-5-12) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตวับง่ชี ้
ที ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (2555-2559) หน้าที่ 3 หัวข้อ 4.5 
3.2-1-2 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
3.2-1-3 บันทึกช่วยจ าการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 17 

กันยายน 2556 

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 แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2556  
3.2-1-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.2-1-6 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
3.2-2-1 แผนพัฒนาบุคลากร 
3.2-2-2 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ 
3.2-3-1 รายชื่อบุคลากรได้รับการอบรม  
3.2-3-2 กิจกรรมการจัดการความรู้ ทั้ง 3 ด้าน 
3.2-3-3 กิจกรรมการจัดการความรู้ภายใน สบค. และ ภายใน มก. 
3.2-4-1 ความรู้ที่ด าเนินงานจัดเก็บและบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อ

ดิจิตอล 
3.2-4-2 แหล่งความรู้ต่างๆของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.2-4-3 การเผยแพร่ความรู้ต่างๆของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.2-4-4 การประกาศเกียรติคุณบุคลากร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.2-5-1 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในช่วงที่ผ่านมาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

     กลุ่มบริหารและจัดการเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3.2-5-2 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในช่วงที่ผ่านมาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

     กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ1 
3.2-5-3 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในช่วงที่ผ่านมาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

     กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ2 
3.2-5-4 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในช่วงที่ผ่านมาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

     กลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
3.2-5-5 แผนพัฒนาบุคลากร 
3.2.5-6 รายงานการเข้าอบรมของบุคลากร  
3.2-5-7 การน าความรู้ที่ได้ฯไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
3.2-5-8 แหล่งความรู้ต่างๆของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.2-5-9 การประกาศเกียรติคุณบุคลากร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.2-5-10 การประกาศเกียรติคุณบุคลากร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประเภท แนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อ

เรื่อง โครงการติดตั้งใช้งานระบบเครือข่าย IPv6 
3.2-5-11 บันทึกช่วยจ า คณะกรรมการการจัดการความรู้ส านักฯ  18 กุมภาพันธ์ 2557  
3.2-5-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 19/2556 

. 
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ตวับ่งชีท้ี ่3.3  ระบบบริหารความเสีย่ง  (สกอ. 7.4) 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑม์าตรฐาน 

กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  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 การ

ให้บริการ 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 
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ผลการด าเนนิงาน 

 ปีการศึกษา 2556  ส านักบริการคอมพิวเตอร์  มีผลการด าเนินงาน   6   ข้อ ดังนี้ 
 

1. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ หรือคณะท างานบริหารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิารระดับสงู และผูแ้ทนทุก
หนว่ยงานในสังกัดรว่มเปน็คณะกรรมการหรอืคณะท างาน   

   1.1 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบดว้ยผู้บรหิารระดบัสูง และตวัแทนที่
รบัผดิชอบในแตล่ะภารกจิหลกัของหนว่ยงาน 

         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 มีการระบรุายละเอยีดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เชน่ นโยบายหรือแนวทางใน

การด าเนนิงาน หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มกีารประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ 
อยา่งสม่ าเสมอ 

        ส านักฯ มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการไว้ในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (3.3-1-1, 3.3-1-3)    

 
  2. มีการวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัที่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบรบิท 

ของหนว่ยงาน 

                2.1 วเิคราะห์และระบคุวามเสีย่งพร้อมปจัจยัที่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบหรือสร้างความ
เสยีหาย หรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลเุป้าหมายในการปฏบิตัิงาน 
             ปีงบประมาณ 2556 ส านักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 (3.3-2-1)  เพ่ือให้ความรู้ในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง  ส าหรับการอบรมครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดจากบุคลากรทุกระดับเพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่
มีอยู่ทุกๆ ด้านที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ส านักฯ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านคน ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านการการเงิน ด้านการบริหาร และด้านการให้บริการ  ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงส านักฯ ปีงบประมาณ 2556 เสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 1 และ 
2 พฤศจิกายน 2555 (3.3-2-2)   เพ่ือจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยงของส านักฯ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2556   

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.3/3.3-1-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.3/3.3-1-2.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.3/3.3-1-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.3/3.3-1-3
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.3/3.3-2-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%203/ตัวที่%203.3/3.3-2-2.pdf


103 
 

ส านักฯ ได้เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 (3.3-2-3) ต่อมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2555  และได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ ทราบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 (3.3-2-4, 
3.3-2-5) ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้จัดล าดับการรายงานให้ถูกต้อง  ส านักฯ จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาและคณะกรรมการบริหารฯ มีมติมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2556  (3.3-2-6)   

แผนบริหารความเสี่ยงส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้านความเสี่ยง    2    ด้าน คือ 

 ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่  การปรับปรุงระบบสารสนเทศอัจฉริยะ (BI) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ระบบจัดการตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Identity 
Management)  ส าหรับผู้ใชบ้ริการเครือข่ายนนทรีเน็ตของ มก. การปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์   

 ด้านธรรมาภิบาล ได้แก่  การบริหาร  
 

           2.2 ประเดน็ความเสีย่งทีน่ ามาพจิารณาควรมองถงึเหตกุารณ์ในอนาคตที่มโีอกาสเกดิขึน้และ
สง่ผลกระทบต่อหนว่ยงานด้านชื่อเสยีง คุณภาพการใหบ้รกิาร รวมถงึความสญูเสยีทางด้านชวีติบุคลากร และ
ทรพัยส์นิของหนว่ยงานเป็นส าคญั 

     ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เมื่อ 

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555  ส านักฯ ได้มีการน าประเด็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ และชื่อเสียงของส านักฯ (3.3-2-7)  มาพิจารณาในการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ระบบจัดการตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Identity Management)  ส าหรับ
ผู้ใช้บริการเครือข่ายนนทรีเน็ตของ มก. 

 2.3 ปัจจยัเสีย่งหรอืปจัจยัที่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งอาจใช้กรอบแนวคดิในเรื่องทีเ่กีย่วข้องกบัคน 
อาคารสถานที ่อปุกรณ ์วธิกีารปฏบิัตงิาน สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เปน็ตน้ 

ส านักฯ ได้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงด้านคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีการ 
ปฏิบัติงาน (3.3-2-7)  และน ามาพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ระบบจัดการ
ตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Identity Management)  ส าหรับผู้ใช้บริการเครือข่ายนนทรีเน็ตของ มก. การ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์      
 

 2.4 จัดล าดบัส าคัญของปจัจยัเสีย่ง โดยพจิารณาจากมติิของโอกาสและผลกระทบจากความเสีย่ง 

ส านักฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุม (3.3-2-2) เพ่ือพิจารณาจัดล าดับ 

ส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากผลประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงก่อนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
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  3.  มีการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่งจากการวเิคราะหใ์น 
ข้อ 2 

3.1 ระดบัความเสีย่งอาจก าหนดเปน็เชงิปรมิาณ หรือเชงิคณุภาพทีส่ะท้อนถงึความเสีย่งระดบัสงู  

กลาง ต่ า ได ้

ส านักฯ ได้มีการก าหนดความเสี่ยงที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง และ ต่ า ของ 

ความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์แล้วในข้อ 2   (3.3-3-1)  
 

3.2 ควรมกีารก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสีย่งทัง้ในดา้นโอกาสและผลกระทบ 

ส านักฯ ได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบ ของความ 

เสี่ยง ที่กล่าวในข้อ 2 (3.3-3-2, 3.3-3-3)   
 

3.3  การประเมนิโอกาสในการเกดิความเสีย่ง ให้ประเมนิจากความถี่ทีเ่คยเกิดเหตุการณเ์สีย่งใน 

อดตี หรือความน่าจะเปน็ทีจ่ะเกดิเหตกุารณใ์นอนาคต โดยคาดการณจ์ากข้อมลูในอดตี รวมถงึสภาพแวดล้อมที่
เกีย่วข้องกบัการควบคุมปจัจยัเสีย่งในปัจจบุนั 

ในการประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง ส านักฯ ได้พิจารณาถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิด 

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

3.4 การประเมนิผลกระทบของความเสีย่ง ใหป้ระเมินจากความรนุแรง ถ้าเหตุการณเ์สีย่ง 

ดังกลา่วเกดิขึน้ โดยจะมีความรนุแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชือ่มัน่ต่อคณุภาพการให้บริการของหนว่ยงาน ฐานะ
การเงิน ขวญัก าลงัใจและความปลอดภยัของบุคลากร เปน็ตน้ 

ในการจัดประเมินผลกระทบของความเสี่ยงของส านักฯ ได้มีการพิจารณาถึงความรุนแรงของ 

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

4. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดับความเสีย่งสงู และด าเนนิการตามแผน 

            4.1 จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งเพื่อการบรรลเุป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏบิัตกิาร
ที่จะสร้างความรู ้ความเขา้ใจกับบุคลากรในหนว่ยงานและด าเนนิการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้
อยา่งเปน็รปูธรรม 
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ส านักฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556 และได้ เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ (3.3-4-1) เพ่ือให้หัวหน้าฝ่ายที่เป็นกรรมการบริหารฯ น าไปแจ้งให้ที่ประชุมฝ่าย
ทราบ 

    4.2 สรา้งมาตรการควบคมุความเสีย่งโดยใชเ้ทคนคิ 4T คือ Take การยอมรับความเสีย่ง Treat การ
ลดหรือควบคุมความเสีย่ง Transfer การโอนหรือกระจายความเสีย่ง และ Terminate การหยดุหรอืหลีกเลีย่ง
ความเสีย่ง เพือ่ลดมลูเหตุของแตล่ะโอกาสทีห่นว่ยงานจะเกดิความเสยีหาย (ทัง้ในรปูแบบของตวัเงินและไมใ่ชต่วั
เงนิ เชน่ ชือ่เสยีง การฟ้องรอ้งจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคบัประสิทธภิาพ ประสทิธผิล หรอื
ความคุม้คา่ คุณค่า) 

ส านักฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักฯ ได้ประชุม (3.3-4-2)   เพ่ือจัดล าดับ 
ความส าคัญของความเสี่ยง  ซึ่งใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T เพ่ือเลือกประเด็นที่จัดท าเป็นแผน
บริหารความเสี่ยงทั้ง 2  ด้าน เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย      

5. มีการตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน
เพื่อพจิารณาอย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้  

         5.1 มีการรายงานความกา้วหนา้หรือผลการด าเนนิงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน 
            ส านักฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 ตาม
แบบฟอร์ม R.ERM.F1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงส านักบริการคอมพิวเตอร์ งวดระยะเวลา ตุลาคม 2556 
ถึง กันยายน 2557 (3.3-5-1)  เสนอคณะกรรมการประจ าฯ เพ่ือขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2557  
(3.3-5-2) 

 
     5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนนิงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนนิงาน ปญัหา
อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข พร้อมขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแผนการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการประจ า
หนว่ยงาน 
  ส านักฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 ตามแบบฟอร์ม R.ERM.F1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ งวดระยะเวลา ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 (3.3-5-1)  เสนอคณะกรรมการประจ าฯ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2557 (3.3-5-2) 
 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานไปใชใ้นการ 

 ปรบัแผน หรือวเิคราะห์ความเสีย่งในรอบปถีัดไป 
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    ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เสนอผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 ให้
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ทราบเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (3.3-6-1)  คณะกรรมการประจ าส านักฯ ไมมี่
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในรอบปีงบประมาณ 2556   

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการประเมินตนเอง  

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00  5.00  4.00 6 ข้อ  ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการคอมพิวเตอร์  

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

ที่ 018/2557 ลงวันที่  24   มกราคม  2557 
3.3-2-1 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 
3.3-2-2 บันทึกชว่ยจ าการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านกับริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 

2556 คร้ังที่ 1/2555 และ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน 2555 
3.3-2-3 แผนบริหารความเสี่ยง ส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 
3.3-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่ 1/2556  เร่ือง การบริหารความเสี่ยงส านักบริการคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556                            
3.3-2-5 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

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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คร้ังที่ 1/2556  เร่ือง การบริหารความเสี่ยงส านักบริการคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556                            
3.3-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

คร้ังที่ 6/2556    เร่ือง การบรหิารความเสี่ยง  ประจ าปงีบประมาณ 2556 
3.3-2-7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ง และโอกาส 
3.3-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง ส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 
3.3-3-2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ง และโอกาส 
3.3-3-3 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
3.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

คร้ังที่ 6/2556    เร่ือง การบรหิารความเสี่ยง  ประจ าปงีบประมาณ 2556 
3.3-4-2 บันทึกชว่ยจ าการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านกับริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 

2556 คร้ังที่ 1/2555 และ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน 2555 
3.3-5-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 
3.3-5-2 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์     

เร่ือง ขอให ้(คณะกรรมการประจ า) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
(ผลการบริหารความเสี่ยง งวด ต.ค.56 – ก.ย.57) 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
คร้ังที่ 3/2555  เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

. 

ตวับ่งชีท้ี ่3.4  ระบบพฒันาบคุลากร  (สกอ. 2.4) 

ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑม์าตรฐาน 
กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
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กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

ที่เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนนิงาน 

 ปีการศึกษา 2556  ส านักบริการคอมพิวเตอร์  มีผลการด าเนินงาน   7   ข้อ ดังนี้ 
 

1. มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.1 ข้อมลูอัตราก าลงัของบุคลากรในปจัจบุนั รวมทัง้ทีต่้องการในอนาคต อยา่งนอ้ย 5 ปีขา้งหนา้ 

เพื่อใชใ้นการวางแผนความตอ้งการด้านบคุลากรของหนว่ยงาน ก าหนดอตัราก าลังทีต่้องการเพื่อการปฏบิตัิงานตาม
แผนยทุธศาสตร ์ และการพฒันางานประจ า ก าหนดแผนการจา้งงานและวธิีการสรรหาบคุลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติทีด่ใีห้เข้ามาสู่กระบวนการคดัสรร อาจมกีารสรรหาทั้งจากภายนอกและภายใน
มหาวทิยาลัย 

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  5  ปี  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555 - 2559 
(3.4-1-1)  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ แล้ว (3.4-1-2)  ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการ
ทบทวนแผนอัตราก าลังพนักงานเงินรายได้ (พ.ศ.2556 - 2559)   ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ส านักบริการคอมพิวเตอร์   (3.4-1-3) 

 ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ส านักบริการคอมพิวเตอร์  ได้ประชุมเพ่ือทบทวนแผนอัตราก าลังพนักงานเงินรายได้ (พ.ศ.2556 - 
2559)  ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของส านักฯ ก่อนที่จะย้ายไปที่อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ แล้วจึงพิจารณาการจัดสรรกรอบอัตราก าลังในภาพรวมอีกครั้ง (3.4-1-4) 
  

     1.2 ข้อมลูจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบคุลากร เพื่อให้ไดร้บั
การฝกึอบรมตามเกณฑท์ีห่นว่ยงานก าหนด และสามารถน าความรู้ทีไ่ดร้บัมาพฒันางานของตนใหม้ีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้ ซึ่งผูบ้รหิารหนว่ยงานสามารถประเมนิความตอ้งการนี้ได ้ข้อมลูเกีย่วกบัความสามารถ (competencies) 
ที่จ าเปน็ตอ่การปฏิบตังิาน ในระดบัต่างๆ เพื่อใชใ้นการปฐมนเิทศ และฝึกอบรมใหผู้ป้ฏบิตัิงานมีความเข้าใจใน
วธิกีารท างาน เกดิกระบวนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการ
ปฏบิตัิงานของผูป้ฏบิตัิงาน รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการสอนงาน การหมนุเวยีนใหไ้ปท างานในดา้นอืน่ๆ การเขา้
ศึกษาในโครงการทีม่หาวิทยาลยัจดัขึน้        
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            ในปีการศึกษา 2555 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ากรอบ
สมรรถนะฯ (Competency) (3.4-1-5, 3.4-1-6) เพ่ือแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจ ากลุ่มงานเป็น
รายบุคคลของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558)   จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของ
บุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการในการอบรมผ่านฝ่าย
ต่างๆ (3.4-1-7) ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและกลุ่มงาน และได้เสนอ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2556 (3.4-1-8) ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
(3.4-1-9) 

 
     1.3 ข้อมูลป้อนกลบัของผลการปฏบิตังิานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานใน

รอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้
รางวลั ตลอดจนปรบัปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามา
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน    

          ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้น าข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงาน  จากข้อเสนอแนะของผล
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อสภาพการท างานและที่ท างาน ปี 2553 
และ 2556 (3.4-1-10)  มาวางแผนปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน   
ได้แก่ 

 

 โครงการสัมมาบุคลากรประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 (3.4-1-11) 

 ปรับโครงสร้างการบริหารราชการส านักบริการคอมพิวเตอร์ ตามค าสั่งที่ 113/2557   

(3.4-1-12) 

 จัดให้พนักงานเงินรายได้ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (3.4-1-13)  

 จัดให้พนักงานเงินรายได้สามารถรับการรักษาจากสถานพยาบาล มก. และเบิกค่า 
รักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี (3.4-1-14) 

 กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (3.4-1-15) เพ่ือบ ารุงขวัญและก าลังใจ 

ของบุคลากร 

 ปรับให้เข้าท างานช่วงเวลา 8.30-16.30 น. ทุกคน (3.4-1-17) 

 
     1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน 

เพื่อการปรบัปรงุแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และ
ของหน่วยงาน 
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           ส านักฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ (3.4-1-16) เพ่ือการวางแผน เพ่ือ
การปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและของหน่วยงาน 
         

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และก าหนด แนวปฏิบัติไว้เป็นลาย 
ลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้บุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัย
วางแผนไว้ 
                    ส านักฯ ได้ด าเนินการตามแผนสรรหา คัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานของส านักฯ  ที่ก าหนดไว้ 
โดยมีการปรับแผนในระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถบรรจุบุคคลได้ตามจ านวนอัตราว่างที่มีอยู่  (3.4-2-1)  
ซึ่งได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส (3.4-2-2) ภายใต้ระเบียบและกรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้  
 
 2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (job description) 
การระบคุณุสมบัตเิฉพาะต าแหนง่ (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies ) ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัตงิาน เพื่อใช้ในการปฐมนเิทศ และการฝกึอบรมวธิกีารท างานและทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
      ส านักฯ มีการวิเคราะห์งานและจัดท าใบมอบหมายงาน (3.4-2-3)  โดยก าหนดให้มีค าอธิบาย
ลักษณะงาน (job description) (3.4-2-3)  มีการระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) (3.4-2-4)  
   
               2.3 มีการประเมินผลการปฏบิัตงิาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางเดิน
ของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคล ากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
      ส านักฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน ตามแบบฟอร์มที่
ส านักฯ ก าหนด (3.4-2-5) มีการวิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากร (3.4-2-6) เพ่ือพิจารณาหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล  
 
 2.4 มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด  รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

         ส านักฯ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากรตาม
ต าแหน่งและกลุ่มงานปี 2556  ซึ่งเป็นแผนที่ได้จากการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
(3.4-2-7, 3.4-2-8)  ของคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะฯ (Competency)   ซึ่งใช้ส าหรับจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ปี  2556-59    
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 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน การจัด
สวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ท างาน 
     ส านักฯ จัดให้มีบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
ท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่บุคลากรอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน และสร้างบรรยากาศการท างานให้มี
ความสุข ดังนี้ 

 3.1.1 ดา้นสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน  (3.4-3-1) 

  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
เช่น เครื่องพิมพ์ ที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  

  จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากร  และสถานที่ให้บริการให้ 
เหมาะสม มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการให้บริการ   
 
 3.1.2 ดา้นสวสัดิการ   

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

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

  สนับสนุนบุคลากรประเภทพนักงานเงินรายได้ให้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ของมหาวิทยาลัย (กส.มก.)โดยส านักฯ สนับสนุนเงินสมทบร้อยละ 3  ของเงินเดือน  (3.4-3-5)    

  จัดให้มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้  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) 

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้จาก 
สถานพยาบาล มก. ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี (3.4-3-9) 
 

     3.2 มีระบบสง่เสริมสนบัสนนุการเสนอขอรบัรางวลัของบคุลากร เชน่ มีการตดิตามขอ้มลูแหลง่ให้
รางวลัตา่งๆ เพื่อประช าสัมพนัธใ์ห้บคุลากรทราบโดยเรว็ มีการกระตุน้และชว่ยเหลือผูท้ีม่ีศักยภาพเพื่อขอรบั
รางวลัในดา้นต่ างๆ เชน่ ชว่ยจดัท าเอกสารการขอรบัรางวลั ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวลั หรืองาน
ธรุการอืน่ๆ 
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      3.2.1 ส านักฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับรางวัลในโครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี  2556 โดยส านักฯ ได้น าเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมที่น่าจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลคุณภาพจากโครงการ (3.4-3-10) นี้ คือ โครงการ
ติดตั้งใช้งานระบบเครือข่าย IPv6 ซึ่งได้น าเสนอไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
       3.2.2 ส านักฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเสนอผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดรางวัล 
“Best KU-KM Awards” ครั้งที่ 1  โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ชื่อเรื่อง “KU ก้าวสู่ 
IPv6 : ยกระดับเครือข่ายนนทรีรองรับบริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แห่งอนาคต” เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2556  
(3.4-3-11) 
 
 3.3 มีการยกยอ่งใหเ้กยีรติผูไ้ดร้บัรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
      ส านักฯ มีการยกย่องให้เกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล จากโครงการรางวัลคุณภาพครั้งที่ 6  ประจ าปี 
2555 และจากโครงการ Best KU-KM Awards ครั้งที่ 1  ซึ่งบุคลากรของของส านักฯ ได้รับรางวัลจากการ
น าเสนอ ระบบเครือข่าย IPV6 ในวันจัดกิจกรรม "วันปีใหม่ สืบสานสัมพันธ์ สบค. ปี 2556-7" (3.4-3-13) และ
ประกาศรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 3.4 มีระบบพี่เลีย้ง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
      ส านักฯ มีระบบพ่ีเลี้ยง ซึ่งได้มีการจัดให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นพ่ีเลี้ยง
สอนงานให้แก่บุคลากรที่บรรจุใหม่ (3.4-3-12) 
 
 3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 
       ส านักฯ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมมือกันท างาน   
 

3.5.1 ช่องทางการสื่อสารระหวา่งผูบ้ังคบับัญชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  คือ 

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

 การประชุมบุคลากรทั้งส านักฯ  (3.4-3-18) 

  การใช้สื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น face book   (3.4-3-17) 
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3.5.2 ช่องทางการสื่อสารระหวา่บุคลากรดว้ยกนั  ได้แก่ 

 การใช้สื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น face book   (3.4-3-17) 

 การประชุมกลุ่มย่อย / ทีมงาน (3.4-3-21) 
 

3.6 มีนโยบายดแูลสุขภาพของบคุลากร ทั้งในเชิงป้องกันและสง่เสริม มสีวสัดิการตรวจเชค็สุขภาพ 
สง่เสริมการออกก าลงักายในรปูแบบต่ างๆ เชน่ สนับสนนุดา้นสถานที่ออกก าลังกาย สนบัสนนุผูเ้ชีย่วชาญในการ
แนะน าดา้นการดแูลสขุภาพ 

            ส านักฯ มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยจัดห้องและอุปกรณ์ออกก าลังกายให้แก่
บุคลากรและจัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัย (3.4-3-19) จัดสวัสดิการให้บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  (3.4-3-20) 

 

4. มีระบบการตดิตามใหบ้คุลากรน าความรู้และทักษะที่ไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการปฏบิตัิงานที่เกีย่วข้อง 
  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ 

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยจัดท าแบบสอบถามติดตามการน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(3.4-4-1) 

  
 5. มีการใหค้วามรูด้้านจรรยาบรรณบุคลากร และดแูลควบคุมให้บคุลากรถอืปฏบิตัิ 
     5.1 หนว่ยงานจดัใหม้ีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ และกจิกรรมสง่เสริมการปลกูฝังจรรยาบรรณแก่

บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรทุกระดับ โดยการรณรงค์
ปลูกฝังวินัยและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนให้บุคลากร
รับทราบทางเว็บตอบรับเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (3.4-5-1)  พร้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติและข้อห้าม
ส าหรับความผิดวินัยในการด าเนินการทางวินัย เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากร
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เคร่งครัด เป็นธรรม และบุคลากรถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (3.4-5-2)  รวมทั้ง ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรักษาวินัยทางด้าน
การมาปฏิบัติงาน (3.4-5-3)  โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีวินัยและผลงานดีเด่นเป็นประจ าทุกเดือน  

 
    5.2 ผู้รับผดิชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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         ส านักฯ ได้ติดตามผลการปฏิบัติตนของบุคลากรตามข้อตกลงว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร โดย
ให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ติดตามและประเมินระดับการปฏิบัติตนของบุคลากรตามข้อตกลงว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรประจ าปี (3.4-5-4) 

 
    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 2556 นั้น พบว่า การรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลฯ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากบางรอบที่เปิดรับ
สมัครสอบไม่มีผู้มาสมัครสอบครบตามจ านวนอัตราที่ก าหนดไว้   
  

     6.2 จากการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556 บางหลักสูตร
มีบุคลากรบางฝ่ายไม่ได้รับการพัฒนาตามแผน เช่น ฝ่ายสารสนเทศ เนื่องจาก  
                   6.2.1 ส านักฯ ปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ จากการพัฒนาขึ้นใช้เองเป็นการ
จ้างหน่วยงานภายนอกพัฒนาแทน ท าให้ต้องมีการปรับหลักสูตรจากผู้พัฒนาระบบ เป็นผู้ดูแลระบบแทนเพ่ือ
รองรับนโยบายนี้ ท าให้ไม่สามารถส่งบุคลากรไปพัฒนาได้ตามแผนวางไว้ 
          6.2.2 หลักสูตรทางด้านเทคนิคเฉพาะทางบางเรื่อง ต้องอาศัยการเข้าร่วมรับการอบรมกับ
หน่วยงานอื่นที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดเปิดอบรม และการจะจัดอบรมเองโดยการเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้
ในหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดนั้น จะต้องผ่านการขออนุมัติค่าใช้จ่ายจากรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแลส านักฯ ก่อน หากได้รับอนุมัติจึงสามารถด าเนินการได้ ท าให้มีโอกาสที่บุคลากรจะไม่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนที่วางไว้   
  

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
 7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร   
      ส านักฯ ได้มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
     ปีงบประมาณ 2555 ส านักฯ ได้เสนอโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2555 (3.4-7-1) 
จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสมาธิกับการท างาน หลักสูตรจิตวิทยาเพ่ือความส าเร็จในการท างาน และ
หลักสูตร service mind  ให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ และได้ด าเนินการจัดอบรมพร้อมกับจัดให้มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของการจัดอบรมทั้ง 3 หลักสูตร  ซึ่งผู้เข้าอบรมหลักสูตร   “จิตวิทยาเพ่ือความส าเร็จใน
การท างาน”  มีข้อเสนอแนะว่า “ควรมีพาไปนอกสถานที่บ้าง ควรมี workshop บ้าง”   
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                 ปีงบประมาณ 2556  ส านักฯ ได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 
      7.1.1 ส่งบุคลากรไปดูงานนอกสถานที่ (3.4-7-2)  เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ในการน ามาประยุกต์ใช้
ในงานของตน ได้แก่ การดูงานพัฒนาหอจดหมายเหตุฯ ที่ส านักงานราชเลขาธิการศาลายา จ .นคปฐม  ฝ่าย
สารสนเทศดูงานการการน าเสนอโครงการวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมกศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพ่ือน าประสบการณ์มาประยุกต์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ เป็นต้น 
      7.1.2 จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร กลุ่ม 3 หลักสูตรกลาง ให้มี workshop บ้าง เช่น หลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น   เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดปัจจัยเสี่ยงของแต่ละงาน 
(3.4-7-3)  ส่วนหลักสูตรทางด้านเทคนิคหลายๆ หลักสูตรจะมีการท า workshop เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
 

 7.2 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่ก าหนด  
       ปีงบประมาณ 2556  ส านักฯ ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรตามระยะเวลาที่ก าหนด (3.4-7-4)  
 
 7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพงึพอใจของบุคลากรที่เขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ทีม่ี
วตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาบคุลากร เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการจดัท าแผนการพฒันาบคุลากรในระยะต่อไป 
     ในปีงบประมาณ 2556  ส านักฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร  (3.4-7-5)    ซึ่งในแบบประเมินฯ จะมีหัวข้อ ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินโครงการ      
 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการประเมินตนเอง  

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

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 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชือ่เอกสาร 

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

คร้ังที่ 2 / 2554 และ 4/2554   เร่ือง กรอบอัตราก าลัง 5 ป ี
3.4-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

คร้ังที่  8/2555  เร่ือง ทบทวนแผนอัตรากาลงัพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได้ (พ.ศ.2556 - 2559)  
3.4-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

คร้ังที่ 1/2556   เรื่อง ทบทวนแผนอัตราก าลังพนักงานเงินรายได้ 5 ปี พ.ศ.2556 – 2559 
(ปรับปรุงคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2556) 

3.4-1-5  ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์  ที่ 075/2555 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะ (Competency) และจัดท าแผนพฒันารายบคุคลของ
บุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์  

3.4-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะ (Competency) และจัดท าแผนพฒันารายบุคคล
ของบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปีงบประมาณ  2555 และ 2556 

3.4-1-7   ผลส ารวจความต้องการหลักสูตรอบรมของบุคลากร 
3.4-1-8 แผนพัฒนาบุคลากร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
3.4-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 

คร้ังที่  20/2555  เร่ือง แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2556 
3.4-1-10   ผลประเมินความพึงพอใจของบคุลากรส านักฯ ที่มีต่อสภาพการทางานและที่ท างาน  

ประจ าป ี2553 และปี  2556 
3.4-1-11  โครงการสัมมนาบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2557  
3.4-1-12   ค าสั่งส านักฯ  ที่ 113 / 2557 

เร่ือง  การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรภายในส านักฯ  
 3.4-1-13 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์   

เร่ือง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายไดป้ระจ าป ี2557 
3.4-1-14 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง ขอส่งรายชื่อพนักงานเงนิรายได้ที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทีส่ถานพยาบาล มก. 
ประจ าปี 2556 

3.4-1-15 ข่าวแจ้งเวียน หัวข้อ บุคลากรดีเด่นประจ าเดือน 
3.4-1-16 รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2557 
3.4-2-1 แผนและผลการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง พนักงานเงนิรายได้  ปี 2556 
3.4-2-2 แฟ้มประกาศ  คัดเลือก และบรรจุบุคลากรเป็นพนักงานของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี  2556 

เอกสารเหมือน 3.1-6-21 
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 3.4-2-3 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 

3.4-2-4 ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง (JS) 
3.4-2-5 แบบฟอร์มประเมินผลการปฏบิตัิงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี   

ที่เว็บ http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/eva_2557_02/ocs_eva_02.htm 
แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

3.4-2-6 ผลการวิเคราะห์การเข้าออกงานของบุคลากร ส านักบริการคอมพิวเตอร์  
3.4-2-7 แผนพัฒนาบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
3.4-2-8 ผลส ารวจความต้องการหลักสูตรอบรมของบุคลากร 
3.4-3-1 ภาพห้องท างานบุคลากรและภาพห้องให้บริการที่ KITS 
3.4-3-2 ประกาศส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.4-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2557 

คร้ังที่  4/2556  เร่ือง กองทุนพัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.4-3-4 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายคา่ที่พักบุคลากร 
3.4-3-5 บันทึกขอสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย  ของพนังงานเงินรายได้ 
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 

3.4-3-9 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง ขอส่งรายชื่อพนักงานเงนิรายได้ที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทีส่ถานพยาบาล มก. 

3.4-3-10 บันทึกขอให้มารับรางวัล โครงการรางวัลคุณภาพ มก. คร้ังที่ 7 ประจ าปี 2556 
3.4-3-11 บันทึกกองการเจ้าหน้าที่  เร่ือง การน าเสนอผลงานประกวดรางวัล Best KU_ KM Awards คร้ังที่ 1 
3.4-3-12 บันทึกมอบหมายบุคลากรเป็นพีเ่ลี้ยง สอนงานบุคลากรใหม่ 
3.4-3-13 รายงานสรุปผลด าเนินงานโครงการ “บุคลากรและกลุ่มงานดีเด่น สบค.” 
3.4-3-15 รายงานการประชุมฝา่ย 
3.4-3-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556   
3.4-3-17 ข้อมูลจาก facebook การสื่อสารระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัตงิาน (หน้า 18, 20, 35, 47) 

และผู้ปฏบิัติงานด้วยกัน 
3.4-3-18 ข่าวแจ้งเวียน ขอเชิญบุคลากรประชุม ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

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/eva_2557_02/ocs_eva_02.htm
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3.4-3-19 ภาพถ่ายห้องออกก าลังกายของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.4-3-20 บันทึกสานักบริการคอมพิวเตอร์  

เร่ือง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายไดป้ระจ าป ี2557  
3.4-3-21 รายงานการประชุมระดับงานในฝ่าย เชน่ งานฝึกอบรม งานบริการมัลติมีเดีย 
3.4-4-1 ผลการส ารวจการน าความรู้ทีไ่ดร้ับการอบรมไปใช้ในการปฏิบตังิาน 
3.4-5-1 ข่าวแจ้งเวียน   

1. การด าเนนิการทางวินัยของบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ ฉบับ ที่ 1  
   ( วันที ่19 กรกฎาคม  2554)  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   พ.ศ. 2553 ( วัน 30 มีนาคม   2555)  
3. วินัยและจรรยาบรรณส าหรับบุคลากร ( วันที ่4 มกราคม  2556)  
4. วินัยและจรรยาบรรณส าหรับบุคลากร ( วันที ่22 กุมภาพันธ ์ 2557)  
5. โครงการสัมมาทิฐิประจ าเดือนพฤษภาคม 2557 
   เร่ือง วินัยและจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2557) 

3.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  2/2556  เร่ือง การด าเนินการทางวินัยของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

3.4-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 (พร้อมเอกสารแนบวาระ) 
คร้ังที่  9/2556  เร่ือง เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ฝ่ายบริหารและธุรการ 

3.4-5-4 ผลการติดตามการควบคุมการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบตามข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 3.4-6-1 ผลการด าเนนิงานตามแผนคัดเลือก บรรจุพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ ส านักฯ ปี 2556 
3.4-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ากรอบสมรรถนะ (Competency) และจัดท าแผนพฒันารายบุคคล   

คร้ังที่ 1 / 2556   เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน
เป็นรายบุคคล ประจ าปงีบประมาณ 2556 (พร้อมเอกสารแนบวาระ) 

3.4-7-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
หลักสูตร  สมาธิกับการท างาน 
หลักสูตร  จิตวิทยาเพื่อความส าเร็จในการท างาน 
หลักสูตร  service mind 

3.4-7-2 เอกสารขออนุมัติบุคลากรไปดูงานนอกหน่วยงานพร้อมภาพกิจกรรม ปี 2556 
3.4-7-3 บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร พร้อมแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 
3.4-7-4 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 
3.4-7-5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556 

. 
 
 

https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/process/sub_agenda.php?countDoom=10
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/process/sub_agenda.php?countDoom=16
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ตวับ่งชีท้ี ่3.5  ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพฒันาความรู ้และทักษะวชิาชีพทีส่อดคลอ้งกับการปฏบิตัิงานทั้ง
ในประเทศหรือตา่งประเทศ  (มก.) 

ชนดิของตวับง่ชี้  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ  80.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนนิงาน 
 ส านักบริการคอมพิวเตอร์   มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด   จ านวน   76.50  คน   และ
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนทีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ  จ านวนรวม 73.00  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  95.42  จ าแนกตามฝ่ายได้ ดังนี้ 
 

ฝ่ายบริหารฯ      จ านวนบุคลากร  22 คน     ได้พัฒนา 21 คน  คิดเป็นร้อยละ  86.36 
ฝ่ายบริการฯ     จ านวนบุคลากร  20 คน     ได้พัฒนา 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ฝ่ายสารสนเทศ        จ านวนบุคลากร  15 คน     ได้พัฒนา 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.67 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ     จ านวนบุคลากร  19.5 คน   ได้พัฒนา 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.44 

เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

สตูรการค านวณ 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ฯ =    จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ   X 100 
                                                        จ านวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 
 

       =      73.00    x 100   =   95.42 
                                 76.50 
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเต็ม 5 ได้  =     ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ           X   5 
                       ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯที่คะแนนเต็ม 5           

=  
 
 95.42   x 5        =  5.96      =  5.00  คะแนน 

                                                           80.00 
ผลการประเมินตนเอง  

ตวั
บง่ชีท้ี ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย การประเมิน
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 66 89.19 76.5  97.45 73.00  95.42  5.00  5.00  5.00 80.00 บรรลุ 80.00 
74 78.5  76.50   
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 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวั
บง่ชีท้ี ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย การประเมิน
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 66 89.19 76.5  97.45 73.00  95.42  5.00  5.00  5.00 80.00 บรรลุ 80.00 
74 78.5  76.50   

รายการหลักฐาน 

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

. 
 

องคป์ระกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

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

ตารางที ่2.5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบง่ชี ้ หนว่ย เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ปี 2556 

(รอบปกีารศกึษา, ปีงบประมาณ,  

ปปีฏทินิ 2556) 

ผลการประเมนิ  
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ 

  2556 2557 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตัง้ ผลลัพธ ์  

(% หรอื
สัดส่วน)  

ตัวตัง้ ผลลัพธ ์  
(% หรอื
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคป์ระกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00  5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ  7 7 7 7  5.00 5.00     

  

 

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานแหล่งตรวจสอบ/องค์%203%20การบริหารและจัดการ/3.5%20อบรม%20สัมมนา%20ดูงาน/3.5-1%20แบบเก็บข้อมูลดิบ%203.5%20(อ๊ะ).xls
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานแหล่งตรวจสอบ/องค์%203%20การบริหารและจัดการ/3.5%20อบรม%20สัมมนา%20ดูงาน/3.5-2%20สรุปรายชื่อผู้ได้รับการพัฒนา%20ปี%2056.xlsx
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ตวับ่งชีท้ี ่4.1  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ  2556 

เกณฑม์าตรฐาน 
กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 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 าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการด าเนนิงาน 

 ในปีงบประมาณ  2556   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการด าเนินงาน   จ านวน  7  ข้อ  ดังนี้ 
 

1. มแีผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธข์องหนว่ยงาน  
1.1 มีแผนกลยุทธ์การเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ใน 

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ส านักฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2555-2559 (4.1-1-1) เป็นแผน 

ระยะยาวทีม่ีการวิเคราะห์แหล่งที่มาของรายได้และประมาณค่าใช้จ่ายที่สอดรับกับแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ของส านัก
ฯ  ซึ่งจะช่วยผลักดันให้โครงการตามกลยุทธ์สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินประจ าปี 2556 ที่แสดงที่มาของประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายตามแผนค าขอ
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งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ.2556   เสนอผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ทราบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ปี พ.ศ.2556  (4.1-1-2) 
 

1.2 หน่วยงานควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ 
ด าเนินงานตามแผนกลยทุธข์องหนว่ยงาน และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งจะเป็นงบประมาณ
ในการด าเนนิงานตามแผน และก าหนดแหลง่ทีม่าของงบประมาณดังกล่าว  ซึ่งอาจจะเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้หน่วยงาน เงินบริจาค หรือหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ  

คณะกรรมการบริหารส านักฯ  ได้แจ้งให้ฝ่ายต่างๆ ส่งตัวแทนฝ่ายมาร่วมประชุมเพ่ือจัดท าค า 
ของบประมาณ ประจ าปี 2556 (4.1-1-6) และให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าค าของบประมาณ  (4.1-1-3)   
ท าหน้าที่วิเคราะห์เบื้องต้นถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ เพ่ือตั้งค าของบประมาณประจ าปี  

 ส านักฯ ได้จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสนอให้คณะกรรมการ
บริหารฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 (4.1-1-4)  และส านักฯ ได้ เชิญผู้เกี่ยวข้องรับฟังการชี้แจง
แนวทางในการด าเนินงาน (4.1-1-5)  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556   
 

2.   มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ หลักเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งนิ 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

2.1 มีแนวทางการจดัหาแหลง่เงนิทุนทีเ่หมาะสมกบัลักษณะของคา่ใชจ้า่ยหรือเงนิทนุ และ 

เพยีงพอส าหรบัการบรหิารภารกจิของหนว่ยงานในทุกดา้นใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย 
      แผนกลยุทธ์ด้านการเงินของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก โดยมีกลยุทธ์ว่า  ให้จัดหา
แหล่งเงินได้จากภายนอก (4.1-2-1) เป็นแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยมีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อรายได้โดยให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้บริการมัลติมีเดียและรับจัดอบรม
สัมมนาด้าน IT ให้บริการระบบประชุม การเรียนการสอนทางไกล ให้เช่าพ้ืนที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้เช่า
พ้ืนที่จัดขายสินค้า/บริการด้าน IT รับบริการให้ค าปรึกษาด้านวางระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรม พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้าน IT 
 
        2.2 มีแผนการจดัหาทรพัยากรทางการเงนิอยา่งเพยีงพอ ส าหรับการบรหิารภารกิจของหน่วยงานใน
ทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะท าให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่าง
เหมาะสม   
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    ส านักฯมีการจัดท าแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินไว้เอกสารแผนกลยุทธ์การเงินประจ าปี 
2556 ส าหรับการบริหารภารกิจส านักฯในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้จัดท าแผนรายรับงบประมาณ
ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดรายได้อย่างเหมาะสม (4.1-2-2)  และได้จัดท าแผนรายจ่ายงบประมาณ 
ปี 2556 (4.1-2-5)      
 

3.  มีงบประมาณประจ าปทีีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัิการในแตล่ะภารกจิและการพฒันาหนว่ยงาน 

และบุคลากร 

    หนว่ยงานอาจจะมวีธิีการและหลักการในการท างบประมาณประจ าปทีี่แตกตา่งกนัได ้แตอ่ย่างไรก็
ตามหลงัจากได้มกีารจดัท างบประมาณประจ าปเีสรจ็แลว้ กอ่นทีจ่ะน างบประมาณประจ าปเีสนอกรรมการประจ า
หนว่ยงาน ควรมกีารวเิคราะหก์ารใช้ไปของเงนิงบประมาณในด้านตา่งๆ ดังนี้ 

 งบประมาณประจ าปสีอดคล้องกบัแผนปฏบิตัิการประจ าปทีีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะปมีากน้อย 

เพยีงใด 

 เมือ่วเิคราะหต์ามภารกจิของหนว่ยงานแลว้ งบประมาณประจ าปีในแตล่ะภารกจิมคีวาม 

เพยีงพอมากน้อยเพยีงใด 

 เมือ่วเิคราะหต์ามแผนการพฒันาหนว่ยงานแลว้ งบประมาณประจ าปสี าหรับการพฒันา 

บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอ้ยเพียงใด 
    ส านักฯ มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน

ประจ าปีพ.ศ. 2556 (4.1-3-1) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีและนโยบายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งวิเคราะห์
แหล่งรายได้ในอนาคตมารองรับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้มีค าของบประมาณรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2556 ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร ส านักฯ ได้ใช้เงินรายได้มา
เสริมเพ่ือให้มีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (4.1-3-2) ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและการ
พัฒนาของส านักฯ  

       

4. มีการจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเปน็ระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน 
อยา่งนอ้ยปลีะ 2 ครั้ง 

   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดท ารายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 และน าเสนอ
รายงานให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ จ านวน 2 ครั้ง (4.1-4-1) 

 
5.  มีการน าข้อมลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะห์คา่ใชจ้่าย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงินและ 

ความมัน่คงของหนว่ยงานอยา่งต่อเนื่อง 
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      5.1  จดัท ารายงานการใชเ้งนิงบประมาณตามแผนการด าเนนิงานเสนอผูบ้รหิารเปน็รายงานทีแ่จง้ให้
ผูบ้รหิารทราบวา่ ไดใ้ชเ้งนิตามแผนหรือไมแ่ละไดใ้ชเ้งนิกับกิจกรรมใด มผีลลัพธจ์ากการท างานอย่างไรบา้ง มี
งบประมาณเหลือจา่ยในแตล่ะแผนเทา่ไร 

            ส านักฯได้จัดท ารายงานการใช้งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ ประจ าปี 
2556 ซึ่งเป็นรายงานผลรายจ่ายจริงเปรียบเทียบตามแผนยุทธศาสตร์ (4.1-5-1) เสนอผู้บริหารรับทราบการใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นวางแผนงบประมาณในปีถัดไป                

               5.2  มีการจดัท าค่าใชจ้า่ยตอ่กจิกรรม 

ส านักฯ  ได้จัดท าข้อมูลค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 จ าแนกตามฝ่ายจ านวน 4 ฝ่าย 

(4.1-5-2)   และได้ปันส่วนต้นทุนจากงานบริหารส านักฯ ให้แก่ฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ฝ่ายน าไปจัดท าค่ าใช้จ่ายต่อ
กิจกรรมการให้บริการตามภารกิจของส านักฯ (4.1-5-3)    

               5.3  มกีารจดัท ารายงานการลงทนุของหนว่ยงาน 
           ส านักฯ  ได้จัดรายงานการลงทุนโครงการอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์  

(4.1-5-4) เสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และได้จัดท าแผนความ
ต้องการงบลงทุนงบประมาณแผนดินประจ าปี 2557-2560 (4.1-5-8) เสนอกองแผนงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานประจ าปี   

     5.4  มีการวเิคราะหเ์พือ่พยากรณร์ายรบัและรายจา่ยในอนาคต  
                ส านักฯ มีการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรในการลงทุนโครงการอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2555  
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (4.1-5-4, 4.1-5-5)  และจัดท าบันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ ศธ. 
5013.132/3502 ลงวันที่  25 ธันวาคม  2555  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณโครงการอาคารเรียนและปฏิบัติการ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ (4.1-5-6)   

   
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหนา้ทีต่รวจ ติดตามการ 

ใชเ้งนิให้เปน็ไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ี่มหาวิทยาลยัก าหนด 
    6.1 หน่วยงานที่มสี านกังานตรวจเงนิแผน่ดนิเปน็ผูต้รวจสอบภายนอกอยู่แล้ว หากส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   

ปีงบประมาณ 2556 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัย 
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และได้ตรวจสอบการเงินของส านักฯ ด้วย โดยได้ขอให้ส านักฯ แจ้งยืนยันข้อมูลการเงินและจัดท ารายงานทางการ
เงินเพ่ิมเติมเสนอให้ สตง. ด้วย (4.1-6-3) 

 
  6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (Audit committee) อย่างเป็น

ทางการ   
           มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์  
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (4.1-6-1)  โดยเชิญผู้แทนส านักประกันคุณภาพเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ
ภายในของส านักฯ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 ใน
การนี้ได้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดในบันทึกที่ ศธ 0513.132 /2136 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2556 (4.1-6-2) 

   
7. ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย และน าข้อมลูจากรายงาน 

ทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสนิใจ 
       7.1 ผูบ้รหิารสามารถใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจชว่ยในการตดิตามการใชเ้งนิ 
จดัท ารายงานตา่งๆ ทีเ่ปน็สิ่งจ าเปน็ทีผู่บ้รหิารจะต้องทราบ และน าข้อมลูมาวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิของ
หนว่ยงาน    
                   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินในการบริหารและตัดสินใจ  (4.1-7-1) 
 

   7.2 มีการน ารายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร / กรรมการประจ าหนว่ยงานตามแผนทีก่ าหนด   

        ส านักฯ มีแผนการจัดท ารายงานทางการเงิน และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ จ านวน 2 ครั้ง ( 4.1-7-2) และได้จัดท ารายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
เสนอคณะกรรมการประจ าส านักฯ จ านวน  3 ครั้ง  (4.1-7-3)     

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการประเมินตนเอง  

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00  4.00  5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00  4.00 5.00 7 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์การเงินส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี  2555-2559 
4.1-1-2 แผนกลยุทธ์การเงินส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
4.1-1-3 ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ 048/2555 

 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
4.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่  3/2556  เร่ือง การจัดท าค าของบประมาณเงนิรายได้ ปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
4.1-1-5 หนังสือเชิญรับฟังการชี้แจงงบประมาณประจ าปี 2556-2557 
4.1-2-1 แผนกลยุทธ์การเงินส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (หน้า 11) 
4.1-2-2  แผนกลยุทธ์การเงิน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 

หัวข้อ  แผนรายรบังบประมาณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556  หน้า 8 
4.1-2-5 แผนกลยุทธ์การเงิน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 

หัวข้อ  แผนรายจ่ายงบประมาณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556  หน้า 9 
4.1-3-1 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ ศธ.0513.132/0595   ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2555  

เร่ือง ขอส่งสรุปรายงานค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
4.1-3-2 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ ศธ.0513.132/0860   ลว. 29 มีนาคม 2555 

เร่ือง ขอส่งงบประมาณเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.1-4-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ป ี2556 

คร้ังที่  2/2556   เร่ือง  รายงานทางการเงิน    
- รายงานสรุปความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  3/2556   เร่ือง  รายงานทางการเงิน 

4.1-5-1 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ ศธ.0513.132/0247  ลว. 30 มกราคม 2557   
เร่ือง ขอส่งรายงานแผน/ผลรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556 

4.1-5-2 รายละเอียดการปนัส่วนต้นทนุระดับฝา่ย  ปงีบประมาณ พ.ศ.2556 
4.1-5-3  ต้นทุนกิจกรรมของส านักฯ 
4.1-5-4  เอกสารแนวาระประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์  ป ี 2555 

คร้ังที่  3/2555  เร่ือง  โครงการอาคารเรียนและปฏิบตัิการด้านคอมพิวเตอร์ 
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4.1-5-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์  ป ี 2555 
คร้ังที่  3/2555  เร่ือง  โครงการอาคารเรียนและปฏิบตัิการด้านคอมพิวเตอร์ 

 4.1-5-6 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ที่ ศธ.0513.132/3502 ลว. 25 ธันวาคม 2555  
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณโครงการอาคารเรียนละปฏบิัติการดา้นคอมพิวเตอร์ 

4.1-5-8 เอกสารแนบวาระประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์  ป ี 2556 
คร้ังที่  16/2556  เร่ือง  การจัดท าแผนความต้องการลงทุน  

4.1-6-1 ค าสั่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ที่ 2333/2556  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

4.1-6-2 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ ศธ. 0513.132 / 2136 ลงวันที ่24 กันยายน 2556  
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบภายใน  

4.1-6-3 รายงานทางการเงินตามที่ สตง. ต้องการ 
4.1-7-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ที่เว็บ   http://dss.ocs.ku.ac.th/    เมนู การเงิน 
4.1-7-2 - บันทึกที ่ศธ.0513.132/1087 ลงวันที ่21 พฤษภาคม 2556 เร่ือง ขอส่งงบรายรับ – รายจ่าย  

  งวด คร่ึงปีแรก 2556 พร้อมรายงานเปรียบเทียบแผน/ผลรายรับ/จ่าย (เกณฑ์เงินสด)  
- บันทึกที ่ศธ.0513.132/2304 ลงวันที ่7 ตุล าคม 2556 เร่ือง ขอส่งรายงานทางการเงิน  
  ประจ าป ี2556 (เกณฑ์เงินสด)  

4.1-7-3 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ป ี2555 
  คร้ังที่  3/2555   เร่ือง  รายงานค าของบประมาณ ประจ าปี  2556 
                       เร่ือง  รายงานทางการเงิน 
                       เร่ือง  รายงานการเงินกองทนุพัฒนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ป ี2556 
  คร้ังที่  2/2556   เร่ือง  รายงานทางการเงิน  งวดครึ่งปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
- รายงานสรุปความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
  คร้ังที่  3/2556   เร่ือง  รายงานทางการเงิน  ประจ าป ี 2556 

. 
 

องคป์ระกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 

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

http://dss.ocs.ku.ac.th/
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ระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 
 

ตัวบง่ชี ้ หนว่ย เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ปี 2556 ผลการประเมนิ หมายเหต ุ 

  2556 2557 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตัง้ ผลลัพธ ์ (% 

หรอืสดัสว่น)  
ตัวตัง้ ผลลัพธ ์ (% 

หรอืสดัสว่น)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคป์ระกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ   4.00 3.00    

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ  7  7  7 6    4.00  3.00  ** 

หมายเหต ุ: ** ไม่ไดค้ะแนนเกณฑข์้อ 3 เพราะ ตัวบ่งช้ีอัตลักษณไ์มส่อดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย (IDKU) 

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.1  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  (สกอ. 9.1) 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑม์าตรฐาน 
กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  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
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กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

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 าเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานจ านวน  7   ข้อ  ดังนี้ 
 

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับภารกจิและพฒันาการของ
หนว่ยงาน ตั้งแตร่ะดบัหนว่ยงานยอ่ย และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
       1.1 หน่วยงานควรใช้ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน ทั้งนี้ อาจบูรณาการระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ     
                    ส านักฯ ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับหน่วยงาน ส านัก สถาบัน 
โดยใช้ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพตามคู่มือของมหาวิทยาลัย คือ คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555  (5.1-1-1) เป็นแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายใน    

1.2 ระบบประกนัคุณภาพทีน่ ามาใชต้้องเปน็สว่นหนึ่งของกระบวนการบรหิารจดัการที่ด าเนนิการ 
เป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนนิการตามแผน การตรวจสอบ ประเมนิและการปรบัปรุงพัฒนา 
เพื่อให้การด าเนนิภารกจิบรรลเุป้าประสงค์และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

ส านักฯ ก าหนดให้ทุกกิจกรรมน าวงจร  PDCA  ไปใช้ในการด าเนินงาน  โดยเริ่มจากการจัดท า  
แผนประจ าปีงบประมาณ 2556 ซึ่งประกอบด้วยโครงการประจ าปีงบประมาณ  2556 (5.1-1-2) และได้เสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (5.1-1-6) มีการด าเนินงานตามโครงการประจ าปี (5.1-1-7) และรายงานผลการ

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-1-1.pdf
../หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-1-2%20%20โครงการปี%202556.pdf
../หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-1-6%20%20รายงานประชุม%20กก%20บริหารฯ%202555%20(ครั้ง%2022).pdf
../หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-1-7%20ระบบสารสนเทศบริหารโครงการ.doc
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ด าเนินงานเป็นรายไตรมาสให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ (5.1-1-8)  และจัดให้มีการประเมินความส าเร็จของ
โครงการพร้อมกับการประเมินกลยุทธ์เสนอให้คณะกรรมการประจ าฯ ทราบ (5.1-1-9)   

 
1.3 มีการก าหนดผูร้บัผดิชอบและประสานงานด้านการประกนัคุณภาพเพื่อผลกัดนัใหม้ีการ 

ประกนัคุณภาพเกิดขึน้อย่างตอ่เนื่อง ตั้งแตร่ะดับหนว่ยงาน หนว่ยงานย่อย จนถงึระดบัผูป้ฏบิตัิแตล่ะบุคคล 
ส านักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับส านัก และระดับฝ่าย (5.1-1-3, 5.1-1-4, 5.1-1-5)  

เป็นผู้ประสานและผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
           - คณะกรรมการประกันคุณภาพ   มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินการ

ประกันคุณภาพของส านักฯ ซึ่งโครงสร้างคล้ายกับคณะกรรมการบริหาร ส านักฯ ต่างกันที่เลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารฯ ในทางปฏิบัติการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพจะผ่านทางคณะกรรมการบริหารฯ   

         - 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
ข้อมูลการด าเนินงานประกันคุณภาพให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งท าให้ให้บุคลากรทุกระดับ
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักฯ  

             - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ด าเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย  ปีละ 1 ครั้ง 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกนัคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้รหิารสูงสดุของหนว่ยงาน 

    2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  ต้องให้ความส าคัญและก าหนด
นโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีคณะกรรมการบริหารฯ (5.1-2-1)  ที่มีประธานกรรมการและ
กรรมการเหมือนกับคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักฯ    คณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ รวมถึงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบด้านการประกันคุณภาพ (5.1-2-2) และถ่ายทอดสู่ระดับฝ่าย 

        ส านักฯ ได้ให้ความส าคัญในการมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินประกัน
คุณภาพของส านักฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย (5.1-2-3)  ซึ่งมีหัวหน้าฝ่าย
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เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับฝ่าย  และการจัดเก็บ
ข้อมูลส าหรับการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  

 
    2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนด

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

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

  
    2.3 มีกลไกเชือ่มโยงการปฏบิตัิงานตั้งแตร่ะดับบคุคล ระดบัหนว่ยงานย่อย ระดบัหนว่ยงาน ถงึระดบั

มหาวทิยาลัย เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามที่มหาวทิยาลยัหรือหนว่ยงานก าหนด 
         ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (5.1-2-7) เดือนละ 2 ครั้ง 

โดยให้มีวาระการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่าย ในการประชุมครั้งที่ 2 ของแต่ละเดือน (5.1-2-6)  เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่าย  และก าหนดให้ฝ่ายจัดประชุมฝ่ายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (5.1-2-5) เพ่ือ
ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย  นอกจากนี้ฝ่ายจะมีการประชุมทีมงาน หรือประชุมระดับงาน เช่น การประชุมระดับ
งานของฝ่ายบริการและฝึกอบรม (5.1-2-8) และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วน
รว่มในกิจกรรมและรับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วกัน       

  
 2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
         ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีคู่มือการปฏิบัติงาน (5.1-2-9) เพ่ือก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติ

ที่เป็นรูปธรรม 
 

 2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ใช้การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (5.1-2-6, 5.1-2-7) เป็นกลไก

ติดตาม ตรวจสอบและกระตุ้นการพัฒนางานของทุกฝ่ายให้มีคุณภาพ โดยให้รายงานความผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายเดือนละ 1 ครั้ง  และใช้การประชุมฝ่าย (5.1-2-5) เป็นกลไกติดตาม ตรวจสอบและกระตุ้นการพัฒนางานใน
ฝ่ายให้มีคุณภาพ   

 

3. มีการก าหนดตวับง่ชีเ้พิ่มเตมิตามลักษณะเฉพาะของหนว่ยงานทีส่อดคลอ้งกับอัตลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลัย 

     3.1 หน่วยงานอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตวับ่งชีท้ีใ่ชเ้ปน็กรอบในการด าเนินงานของหน่วยงาน
เพิ่มเติมตามอัตลกัษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ตอ้งไมข่ัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามลักษณะเฉพาะของส านักฯ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ 
ของหน่วยงานเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริการ ตามลักษณะเฉพาะของส 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 ควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทั้ง
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

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

 3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏบิตัทิี่ดทีีใ่ชก้ ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ส านักฯ ได้ก าหนดเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของส านักฯ ที่สามารถวัดระดับคุณภาพ
ตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (5.1-3-1)  ได้แก่ 

         ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ก าหนดเกณฑ์ประเมินไว้ที ่
ร้อยละ 99.50  เป็น 5.00  คะแนน ซ่ึงเป็นเกณฑ์ทีจ่ะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ท าให้ส านักฯ ต้อง
จัดหาระบบต่างๆ ส าหรับบริหารจัดการและการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สามารถบริการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง  ก าหนดเกณฑ ์
ประเมินเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกัน 

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 ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนว่ยงาน โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

    ส านักฯ มีแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ( 5.1-4-1) ซึ่งได้มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในตามแผน (5.1-4-2) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินตนเอง (SAR) ส านักบริการคอมพิวเตอร์  
เสนอให้คณะกรรมการประจ าส านัก ให้ความเห็นชอบ (5.1-4-4)   

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-3-1
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-3-1
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-3-1
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-4-1.docx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-4-2.doc
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.1/5.1-4-4.pdf


133 
 

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพภายในมาปรบัปรงุการท างาน และสง่ผลใหม้ีการพฒันาผลการ
ด าเนนิงานตามตวับง่ชี้ของแผนกลยทุธ์ทกุตวับ่งชี้ 

 
    5.1 ส านักฯ ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2555 ให้คณะกรรมการบริหารฯ 

ทราบ (5.1-5-1)  และให้ฝ่ายต่างๆ น าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงแผนงาน / โครงการปีงบประมาณ 2557 เพ่ือ
จะส่งผลให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ดีขึ้น ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (5.1-5-2)       
 

6. มีระบบสารสนเทศทีใ่ห้ข้อมลูสนับสนนุการประกันคุณภาพภายในครบทัง้ 6 องคป์ระกอบคุณภาพ 
   ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการ 

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

 
7. มสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใชบ้ริการตามภารกิจของ 

หนว่ยงาน 
   ส านักฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามภารกิจของส านักฯ ในการให้ข้อมูล

ป้อนกลับ โดยผู้ใช้บริการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลป้อนกลับผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และส านักฯ ได้น าผลการประเมินฯ มาปรับปรุงการให้บริการ (5.1-7-1)  

  
8. มีเครือขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคณุภาพระหวา่งหนว่ยงาน/มหาวทิยาลยั และม ี   

กิจกรรมรว่มกนั 
    ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 
9. มีแนวปฏบิตัิทีด่หีรืองานวจิยัด้านการประกนัคุณภาพที่หนว่ยงานพฒันาขึน้ และเผยแพรใ่ห ้หนว่ยงาน

อื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
        ไม่มีผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมนิ 

 

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 
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ผลการประเมินตนเอง  

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00  4.00  3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 
5.1-1-1 คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 

และปีการศึกษา 2555   
5.1-1-2 โครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 

(เอกสารแนบวาระประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  
คร้ังที่ 22/2555  เร่ือง ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2556 

5.1-1-3 ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์   
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านกับริการคอมพิวเตอร์ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

5.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
5.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

วาระ เร่ืองการประกันคุณภาพ 

5.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2555 
คร้ังที่  22/2555เร่ือง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 

5.1-1-7 ระบบบริหารโครงการ  :  โครงการประจ าปี 2556 
ที่เว็บ https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7 

5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  12/2556 เร่ือง ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ โครงการและคา่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 
                            และการรายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1-3 
คร้ังที่  18/2556 เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1-4 

https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&orderby=project_code&tab=7


135 
 

5.1-1-9  รายงานการสรปุความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าสานักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่ 3/2556 เร่ือง ประเมินตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ และโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 

5.1-2-1 ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์   
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์  

5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
วาระ เร่ืองการประกันคุณภาพ 

5.1-2-3 ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์   
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย 

5.1-2-4 -ค าสั่งส านักบริการคอมพิวเตอร์   
  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

5.1-2-5 รายงานการประชุมฝา่ย 
5.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์   

วาระเร่ือง รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือน 
5.1-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์  ปี 2556 และปี 2557 
5.1-2-8 รายงานการประชุมระดับงานของฝ่ายบริการและฝึกอบรม 
 5.1-2-9 คู่มือปฏิบัติงาน  ที่เวบ็ 

http://san2.ocs.ku.ac.th/?q=node/23 
http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=manual 
http://sat.ocs.ku.ac.th/book.html 
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/saraban.asp 

5.1-3-1     คู่มือประกันคุณภาพส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556   หน้า 22 - 25 
5.1-4-1 แผนด าเนนิงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 
5.1-4-2 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 
5.1-4-3 คู่มือประกันคุณภาพส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556   หน้า 22 - 25 
5.1-4-4  บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง  ส านักบริการคอมพิวเตอร์  (SAR) ปีการศึกษา 2556 

 5.1-4-5 บันทึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ที่ ศธ 0513.132 / 2281  ลงวนัที่  3  ตุลาคม 2556 
เร่ือง ส่งแผนพัฒนาและปรบัปรงุจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
(สปค 01) ประจ าปีการศึกษา 2555 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  12/2556   
เร่ือง  รายงานผลการประเมินคณุภาพส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

http://san2.ocs.ku.ac.th/?q=node/23
http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=manual
http://sat.ocs.ku.ac.th/book.html
http://private.ocs.ku.ac.th/cpc/division/office/saraban.asp
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คร้ังที่  19/2556   
เร่ือง  ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ โครงการ และค่าเปา้หมาย ปงีบประมาณ 2557 

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 

. 
 
. 

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.2 ร้อยละของเวลาทีใ่ห้บรกิารระบบคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย 

ชนดิของตวับง่ชี้  ผลผลิต 

เป้าหมาย   99.50 %  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนนิงาน 
 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                     9  ระบบ 
ฉะนั้น จ านวนชั่วโมงท่ีแต่ละระบบเปิดให้บริการทั้งปี              8760  ชั่วโมง 
        จ านวนชั่วโมงท่ีทุกระบบเปิดให้บริการทั้งปี (8760x9)          78840  ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงท่ีทุกระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการ                  169.7  ชั่วโมง 
ฉะนั้น จ านวนชั่วโมงท่ีสามารถให้บริการได้ ทุกระบบรวมกันทั้งปี       78670.3   ชั่วโมง 
  

การค านวณ 

ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย    
 
     =  เวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถเปิดให้บริการทั้งปี        X  100 
  เวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเปิดให้บริการทั้งปี 

http://dss.ocs.ku.ac.th/
http://private.ocs.ku.ac.th/default.aspx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.2/5.2-1.docx
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    =  78670.3  X 100          =     98.06    
                   78840 
 

การแปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =   98.06     X  5        =      4.927      =    4.93    คะแนน 
                    99.50 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จากร้อยละ 99.50   เป็น 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตวั 
บง่ชี ้
ที ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิ 
ตามเกณฑ ์

เปา้หมาย 
2556 

การ 
ประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
5.2  7931.35 ร้อยละ 

98.07 
8642.48   ร้อยละ 

98.66 
78670.3   ร้อยละ 4.93 

คะแนน 
4.96 

คะแนน 
4.93 ร้อยละ

99.50 
ไม ่

บรรล ุ
ร้อยละ
99.50  8088 8760 78840 98.06 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวั 
บง่ชี ้
ที ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิ 
ตามเกณฑ ์

เปา้หมาย 
2556 

การ 
ประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
5.2  7931.35 ร้อยละ 

98.07 
8642.48   ร้อยละ 

98.66 
78670.3   ร้อยละ 4.93 

คะแนน 
4.96 

คะแนน 
4.93 ร้อยละ

99.50 
ไม ่

บรรล ุ
ร้อยละ
99.50  8088 8760 78840 98.06 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2 -1 ข้อมูลการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีการศึกษา 2556 

. 
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ตวับ่งชีท้ี ่5.3   ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาระบบสารสนเทศขึน้ใชเ้อง 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑม์าตรฐาน 

กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  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 าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ  2556   ส านักฯ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้    5   ข้อ   ดังนี้ 
 

1. มกีารส ารวจความต้องการระบบสารสนเทศของผู้ใชง้านหรือรวบรวมค าร้องขอให้พฒันาระบบ
สารสนเทศส าหรบัสว่นกลางของมหาวทิยาลยั 
              1.1 ระบบจองบธูออนไลน์ โครงการ  "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" 

          ส านักฯ  โดยฝ่ายสารสนเทศได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน ในท่ีประชุมหน่วยงานที่ร่วม
โครงการ (5.3-1-1)  ซ่ึงได้สอบถามความต้องการของระบบที่จะให้ส านักฯ พัฒนา  สรุปความต้องการของผู้ใช้งาน
ได้ ดังนี ้ 

         1.1.1 ผู้ที่ต้องการจองบูธต้องสมัครสมาชิกเพ่ือให้ได้ user/password ทางอีเมลล์ จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบ เพ่ือแจ้งสิทธิ์การจองบูธทางอีเมลล์และแสดงรายงานบนเว็บเพจ  

         1.1.2 ผู้จองบูธที่ได้รับสิทธิ์เข้าจอง สามารถล็อกอินเลือกจองบูธในต าแหน่งที่ต้องการ จากนั้น
ระบบจะแจ้งจานวนเงินที่ต้องช าระทางอีเมล์ไปยังผู้จอง  

         1.1.3 ระบบจองบูธจะตรวจสอบเงื่อนไข  คือ  แต่ละหน่วยงานจองบูธได้ไม่เกิน 4 บูธ  ถ้าเป็นไป
ตามเงื่อนไขผู้จองช าระผ่านธนาคารแล้วอัพโหลดภาพใบโอนเงิน ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการช าระเงิน 

1.1.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการช าระเงินแล้ว แจ้งผลการจองบูธทางอีเมล และแสดงรายงาน 

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.3/5.3-1-1.pdf
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บนเว็บเพจ เพ่ือให้ผู้จองบูธเลือกจองคิวแสดงกิจกรรมบนเวทีได้  
   1.1.5 ผู้จองบูธพิมพ์เอกสารใบจองบูธเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ 
 

2. มีการวางแผนพฒันา / ปรบัปรงุระบบสารสนเทศตามความต้องการของผูใ้ช้ 

2.1 ระบบจองบธูออนไลน์ โครงการ  "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" 

      ส านักฯ ได้วางแผนพัฒนาระบบจองบูธออนไลน์ โครงการ  "เลือกแนวทาง...วางอนาคต"  

(5.3-2-1) 
3. มีการตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามแผนพฒันา / ปรับปรงุระบบสารสนเทศอยา่งน้อย 

ปลีะ 2 ครัง้ 
3.1 ระบบจองบธูออนไลน์ โครงการ  "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" 

        ส านักฯ ได้วิเคราะห์ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบจองบูธออนไลน์ โครงการ  "เลือกแนวทาง...
วางอนาคต" ซ่ึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานร่วมโครงการ คือ กองบริการการศึกษาได้มาติดตามก้าวหน้าระบบจองบูธ
ออนไลน์ฯ หลายครั้ง   เพ่ือให้ระบบจองบูธฯ สามารถใช้ได้ตามก าหนดเวลา คือ เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 23 
กันยายน 2556 (5.3-3-1) 
  

4. มกีารประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันา / ปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 
   4.1 ระบบจองบธูออนไลน์ โครงการ  "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" 

           ส านักฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบจองบูธออนไลน์ โครงการ  
"เลือกแนวทาง...วางอนาคต"  (5.3-4-1)  พบว่า สามารถด าเนินการได้ผลตามแผนและสามารถรับจองบูธออนไลน์ 
โครงการ  "เลือกแนวทาง...วางอนาคต"  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  
 
  5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือกระบวนการพัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศ   
           5.1 ระบบจองบูธออนไลน์ โครงการ  "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" 
                   ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบจองบูธออนไลน์ โครงการ  "เลือก
แนวทาง...วางอนาคต"  (5.3-5-1)  ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาระบบส าหรับการใช้งานในปี
ถัดไป  
  
เกณฑก์ารประเมนิ 

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  

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.3/5.3-2-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.3/5.3-3-1.docx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.3/5.3-4-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.3/ระบบจองบูธ/5.3-5-1.pdf
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ตวับ่งชี ้
ที ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2556 

การประเมนิ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับ่งชี ้
ที ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2556 

การประเมนิ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 
5.3-1-1 บันทึกชว่ยจ าการประชุมระบบจองบูธออนไลน์ โครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต"  

วันที ่4 กันยายน พ.ศ. 2556  

หัวข้อ ความต้องการของระบบ 

5.3-2-1 บันทึกชว่ยจ าการประชุมระบบจองบูธออนไลน์ โครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต"  

5.3-3-1 ระบบจองบูธออนไลน์ โครงการ  "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" 
ที่เว็บ http://inf.ocs.ku.ac.th/Booth/ 

5.3-4-1 ผลการประเมินด าเนนิงานตามแผนพัฒนาระบบจองบูธออนไลน ์โครงการ "เลือกแนวทาง...วาง
อนาคต"  ที่เว็บ 
http://e-working.ocs.ku.ac.th/blog.php?account=pichaya&code=2160#comment 

5.3-5-1 ผลการประเมินด าเนนิงานตามแผนพัฒนาระบบจองบูธออนไลน ์โครงการ "เลือกแนวทาง...วาง
อนาคต"  ที่เว็บ 
http://e-working.ocs.ku.ac.th/blog.php?account=pichaya&code=2160#comment 
หัวข้อ  ข้อเสนอแนะ 

. 
 

ตวับ่งชีท้ี ่5.4 ระดบัความส าเรจ็ของการใหบ้ริการเครื่องคอมพวิเตอร์ 

ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา  2556 

http://inf.ocs.ku.ac.th/Booth/
http://e-working.ocs.ku.ac.th/blog.php?account=pichaya&code=2160#comment
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เกณฑม์าตรฐาน 
กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  1. มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการให้บริการในแต่ละวัน 

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ  90.00 

  3. มีเอกสาร/สื่อแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ 

  4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสรุปผลการด าเนินงานให้บริการพร้อม
ปัญหาอุปสรรค 

  5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ หรือสรุปผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา  2556   ส านักฯ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้    5   ข้อ   ดังนี้ 

 
1. มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพวิเตอรก์่อนการใหบ้รกิารในแตล่ะวนั 

ส านักฯ ไดจ้ัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นิสิต ซึ่งได้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น ก่อนให้บริการ ดังนี้ 
  1.1 ก่อนเวลาเปิดให้บริการทุกวันจะที่การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
หากพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีปัญหา จะมีการบันทึกรายงานปัญหาตามแบบฟอร์มรายงานความพร้อม
เครื่องคอมพิวเตอร์  (5.4-1-1)  พร้อมกับปรับแก้ไขให้เครื่องให้พร้อมใช้งาน 
  1.2  ก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมีการตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ก่อนเริ่มเปิดให้บริการ (5.4-1-2) 
 

2. เครื่องคอมพวิเตอร์มคีวามพรอ้มใหบ้ริการไมน่้อยกวา่ รอ้ยละ  90.00 

   ส านักฯ   เปิดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อาคาร  KITS1     อีกครั้งหลังปิดซ่อมแซมเนื่องจาก 
วิกฤตการณ์น้ าท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน  2555  โดยจะใช้เครื่องที่รุ่นใหม่ที่เป็นเครื่องเช่ามาให้บริการ ซึ่งยังไม่พบ
เครื่องเสีย  คิดเป็นความพร้อมของเครื่องที่จะให้บริการร้อยละ 100  (5.4-2-1) 
          

3. มีเอกสาร/สื่อแนะน าขัน้ตอนการใชบ้รกิาร 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดท าคู่มือการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีอาคาร  KITS1  
ซ่ึงประกอบด้วย คู่มือการจองใช้งาน  คู่มือการใช้บริการเครื่องพิมพ์  คู่มือการใช้งาน Scaner   ซึ่งมีท้ังฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (5.4-3-1) 
 

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.4/5.4-1-1.xlsx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.4/5.4-1-2.xlsx
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.4/5.4-2-1.docx
https://kits.ku.ac.th/fkits/download/thbooking.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.4/5.4-3-1.docx
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  4. มีการประเมนิผลความพงึพอใจของผูร้บับริการ และสรปุผลการด าเนนิงานให้บรกิารพร้อมปัญหา
อุปสรรค 
    ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์     
ที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ (KiTS1)  
             4.1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  (5.4-4-1)   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.13 
   4.2 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (5.4-4-2)   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.24 

                        (เป็นการประเมินฯ หลังจากการปรับปรุงตามผลการประเมินฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556) 
 

 5. มีการน าผลการประเมนิความพึงพอใจ หรอืสรุปผลการด าเนนิงานมาปรบัปรุงการใหบ้ริการอยา่ง
ต่อเนื่อง 
     ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่อาคาร KITS1 ภาคต้นปีการศึกษา 2556 (5.4-5-1)  มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ KITS1  ดังนี้ 

ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้รกิาร การปรบัปรงุ 

ดา้นสถานที ่

1. แอร์เสียบ่อย หรือไมเ่ปิดแอร์ เพราะบางวันร้อนมาก ไม่มี
หน้าต่างระบายควรตรวจสอบเรื่องอุณหภูมิบ่อยๆ 

ได้ประสานงานและแจ้งงานพัสดุ ใหด้ าเนินการแก้ไข 

(แต่ปัญหาคือ แอร์เครื่องน้ีเก่าแล้วเลยช ารดุบ่อย) 
2. โซน D ที่ให้อ่านหนังสือควรควบคุมการส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ด้วย ส่วนใหญ่จะเสียงดัง  

ได้ก าชับใหเ้จ้าหนา้ที่ตรวจตราและแจ้งเตือนนิสติทันที เมื่อ
ส่งเสียงดัง 

4. ห้องน้ าชายบางวันทิชชูหมดไม่เติม และบางวันปิดก่อนเวลา
ก าหนดไว ้

ได้สั่งการแม่บ้านใหต้รวจตราและคอยบริการเติมกระดาษ
ช าระให้เหมาะสมกับการใช้งานนสิิต 

5. ห้องน้ าไม่ควรปิดท าความสะอาดนานครับ  ได้ปรับปรุงเวลาการปดิท าความสะอาด 

ดา้นคอมพวิเตอร ์อปุกรณ ์และโปรแกรม 

1.กระดาษที่ใช้พิมพ์งานคุณภาพต่ า ปริ้นท์ออกมาแล้วงานไม่สวย
เลย ราคาเท่าที่หอสมุดและรา้นอ่ืนแต่ที่อ่ืนกระดาษดีกว่าเยอะ อัน
นี้สีมันหมองๆ 

ได้ปรับปรุงแก้ไขโดยเปลี่ยนกระดาษพิมพ์จากสีนวลมาเป็นสี
ขาวแทน 

2. ถ้าเป็นไปได้อยากจะใหม้ีระบบปฏิบัติการทีทันสมัยกว่านี้ เช่น 
Window 7 หรือ 8 ,มีระบบการ Login ช่ัวคราวเพื่อการจองแบบ
ในห้องสมุด,ใช้โปรแกรม Undo เพื่อจะไดไ้ม่มีการ ติดตั้งโปรแกรม
อื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการตดิตั้งด้วยตนเอง เพราะจะท าให้เครื่องฯ มี
ประสิทธิภาพลดลง   

ได้ด าเนินการลง OS ตัวใหม่ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งาน 

3 .เครื่องคอมพิวเตอรร์ุ่นนี้เครื่องประมวลผลช้ามาก ค้างบ่อย ควร
ทดสอบใช้เครื่องก่อนให้นิสิตใช้  

ได้ด าเนินเช่าเครื่องใหม ่จ านวน 209 เครื่อง มาให้บริการ
แทนเครื่องเดิม 

ดา้นเจา้หนา้ที ่และการบรกิาร 

1. พึงพอใจในการให้บริการที่ KITS มาก ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี ได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนรับทราบ เพื่อคงมาตรฐานการ

file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.4/5.4-4-1.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.4/5.4-4-2.pdf
file:///D:/OCS/QA/qa%20มิ.ย.56-พ.ค.57%20(26%20june%2057)/SAR%20ส่งกรรมการประเมิน%2026%20มิย%2057/หลักฐานตรวจสอบ/องค์%205/ตัวที่%205.4/5.4-5-1.pdf
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ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้รกิาร การปรบัปรงุ 

ดีมากครับ เจ้าหน้าท่ีดมีากครับ  บริการตลอดไป 

2. อยากให้ปรับปรุง/แกไ้ขเรื่องการใช้เสียงดังเพราะรบกวน
ผู้ใช้งานอ่ืนๆ มากและเรื่องการเลน่เกมอย่างเป็นล่ าเป็นสัน 
(รวมกลุ่มกันมาเล่น) ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อ 
คอมพิวเตอร์และคนข้างเคยีง คิดว่า 

ได้ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจตราและแจ้งเตือนนิสิตทันที เมื่อส่งเสียง
ดัง 

3. ควรเข้มงวดเรื่องเล่นเกมใหม้ากๆ เนื่องจากท่ีนี่คงไม่ใช่ Net 
Cafe หรือ Game Center แน่ๆ 

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราและแจ้งเตือนนิสิต  

4. เพิ่มเวลาและวันในการให้บริการมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงก่อน
สอบและหลังสอบ หรือถ้าเปิดทุกวันได้ก็จะด ี

ส านักฯ ได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบตักิารเปิดให้บริการในเวลา
นอกราชการและวันหยุดราชการทกุปี  โดยพิจารณาจากช่วง
ที่มีนิสิตมคีวามต้องการใช้งานจ านวนมาก และคามความ
เหมาะสมในแตล่ะภาคการศึกษา 

เกณฑก์ารประเมนิ 

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  

ตวับ่งชี ้
ที ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2556 

การประเมนิ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.4 N/A 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00   5.00  5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับ่งชี ้
ที ่

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2556 

การประเมนิ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.4 N/A 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00   5.00  5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 
5.4-1-1 รายงานการตรวจสอบความพรอ้มของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ KITS1 
5.4-1-2 รายงานผลการส ารวจความพร้อมของเคร่ืองใหม่ก่อนให้บริการ 
5.4-2-1 สถิติการให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ KiTS1 ปีการศึกษา 2556 
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5.4-3-1 คู่มือการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่อาคาร KITS1 
ที่เว็บ https://kits.ku.ac.th/tdownload.html 

5.4-4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ KiTS1  ภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 

5.4-4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ KiTS1  ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2556 

5.4-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ KiTS1  ภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 

. 
 

 

องคป์ระกอบที่ 6 การพฒันาและปรับปรุงระบบด าเนนิงาน 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน   จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลีย่ 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ด ี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00    ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียด
ดังตารางที ่2.7 
 

ตารางที่ 2.7  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตวับง่ชี ้ หนว่ย เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ป ี2556 ผลการประเมนิ   หมายเหต ุ 

  2556 2557 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรม 
การ 

    ตวัตัง้ ผลลพัธ ์  
(% หรอื
สดัสว่น)  

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์  
(% หรอื
สดัสว่น)  

  
    ตวัหาร ตวัหาร 

องคป์ระกอบที ่6 การพฒันาและปรบัปรงุระบบด าเนนิงาน    4.00 4.00    

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5  4 4  4.00 4.00     

. 

ตวับ่งชีท้ี ่6.1  ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการด าเนนิงาน  (ก.พ.ร.) 

 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5  ข้อ 
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รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑม์าตรฐาน 

กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมนิ
ตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

  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 

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

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

ผลการด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ  2556   ส านักฯ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้    4   ข้อ   ดังนี้ 

1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลกัทีส่ าคัญครบถว้น ครอบคลุมการด าเนนิงานตามภารกจิของ
หนว่ยงาน โดยมีการวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงระหวา่งกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนนิงานของหนว่ยงาน
หรือของมหาวิทยาลยัมคีวามสอดคล้องกนั 

   ปีงบประมาณ 2555 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีกระบวนการหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. พฒันา เฝา้ระวงัและบ ารงุรักษา เครือข่ายและคอมพวิเตอรแ์มข่่าย  ประกอบด้วย กระบวนการ
ย่อย 2 กระบวนการ คือ 

   1.1 การส ารวจ ปรับปรุง จุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย 

   1.2 การกู้คืนข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย 

2. การใหบ้ริการระบบสนบัสนนุการใชง้านเครือข่ายและคอมพวิเตอรแ์มข่่าย   ประกอบด้วย 
กระบวนการย่อย 2 กระบวนการ คือ 
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   2.1 การขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรี 

   2.2 การมอบหมายการปฏิบัติงาน (ด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) 

3. การจัดท าระบบสารสนเทศใหม่ 

4. การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ (ระบบเดิม) 

5. การจัดอบรม / สัมมนาคอมพิวเตอร์    

    6. การจองและเขา้ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์ณ อาคาร KITS1   
 

    ปีงบประมาณ 2556 ส านักฯ ได้ทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญ เพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงาน
ตามภารกิจของส านักฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556   และคณะกรรมการได้พิจารณามอบหมายให้ฝ่ายต่างๆ ทบทวนและได้
เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการขอการปรับแก้ไข
กระบวนการย่อยของฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์โดยให้ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปรึกษารองผู้อ านวยการที่ดูแลงาน
ด้านเครือข่ายก าหนดกระบวนการย่อยให้ครอบคลุมภารกิจด้านการให้บริการเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย ซึ่งฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 
(6.1-1-1) โดยมีกระบวนการหลักท่ีส าคัญส าหรับปีการศึกษา 2556 (6.1-1-2) ดังนี้ 

 
1. พัฒนา และปรับปรงุเครือข่ายและคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย   ประกอบด้วย กระบวนการย่อย 4

กระบวนการ คือ 

     1.1 พัฒนา ปรับปรุง เครือข่ายและสายสัญญาณเครือข่าย 
    1.2 ควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายผ่านระบบบริการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

    1.3 พัฒนา ปรับปรุง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

     1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีให้บริการเก่ียวกับเครือข่าย 
 

2. เฝา้ระวงั ตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาเครือข่ายและคอมพวิเตอรแ์มข่่าย    ประกอบด้วย 
กระบวนการย่อย 4 กระบวนการ 

    2.1 เฝ้าระวังบ ารุงรักษา อุปกรณ์ Switch , Access Point และสายสัญญาณเครือข่าย 
 2.2 ส ารองและกู้คืนระบบที่ให้บริการเครือข่าย 

 2.3 ส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

 2.4 เฝ้าระวังบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ  
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3. การให้บรกิารระบบสนบัสนนุการใชเ้ครือขา่ยและคอมพวิเตอรแ์มข่่าย ประกอบด้วย กระบวนการ
ย่อย 3 กระบวนการ คือ 

 3.1 การให้บริการรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย 
           3.2 การให้บริการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเครือข่าย (Helpdesk)   

    3.3 การให้บริการอุปกรณ์ถ่ายทอดทางไกล 
 

4. การจัดท าระบบสารสนเทศใหม่ 

5. การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ (ระบบเดิม) 

6. การจัดอบรมและสัมมนาคอมพิวเตอร์    

    7. การจองและเขา้ใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์ณ อาคาร KITS1  ประกอบด้วย กระบวนการย่อย 3 
กระบวนการ คือ 

        7.1 กระบวนการยืนยันการใช้งานเครื่องที่ KITS1 

        7.2 กระบวนการจองเครื่องที่ KITS1 

        7.3 การใช้บริการงานพิมพ์ที่ KITS1 
  

2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

   จากการทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญของส านัก มีกระบวนการที่มีการปรับปรุง จ านวน 2 
กระบวนการและมีกระบวนการที่เสนอเพ่ิมใหม่ 1 กระบวนการ ซึ่งได้มีการทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการหลัก  (6.1.2.1)   ดังนี้ 

 

กระบวนการทีป่รบัปรงุ ข้อก าหนดทีส่ าคญั 

1.พัฒนา และปรับปรุงเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการต่อเนื่อง  

2.เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาเครือขา่ยและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ข้อมูลปลอดภัย 

3.การให้บริการระบบสนับสนุนการใช้เครือขา่ยและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สะดวก รวดเร็ว  
 
 
    3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
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         ส านักฯ ได้ทบทวนกระบวนการที่ส าคัญและได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับกระบวนการที่
ปรับปรุงและกระบวนการที่เพ่ิมใหม่ (6.1-3-1)   ดังนี้ 

 

กระบวนการทีป่รบัปรงุ คู่มือปฏบิตัิการ 

1.พัฒนา และปรับปรุงเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

คู่มือการควบคุมและบริการระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย 

2.เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา
เครือขา่ยและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

คู่มือคือส ารองและกู้คืนข้อมูล   
คู่มือเฝ้าระวังบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ   

3.การให้บริการระบบสนับสนุนการใช้เครือข่าย
และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

คู่มือการให้บริการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเครือข่าย 
(Helpdesk) 
คู่มือการให้บริการอุปกรณ์ถ่ายทอดทางไกล   

     
     

4. มกีารทบทวน และหรอืปรบัปรุงกระบวนการตามคูม่ือการปฏบิตังิาน เพื่อท าให้งานมปีระสทิธภิาพ   
เชน่ ควบคุมคา่ใชจ้า่ย ลดคา่ใชจ้า่ย ลดระยะเวลาด าเนนิงาน ลดข้อผดิพลาด ลดขอ้ร้องเรยีน เปน็ตน้ 
    ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการหลัก ทดสอบกระบวนการ
และปรับปรุงจนได้กระบวนการที่สมบูรณ์แล้วจึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน    เพ่ือท าให้งานมีประสิทธิภาพ ลด
ระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดร้องเรียน   (6.1-4-1) 
 

 5. มีการก ากบัติดตาม และประเมินผลการปรบัปรงุ    จัดท ารายงานผลการปรบัปรงุเสนอต่อผูม้ีอ านาจ
เพื่อให้พจิารณาและใหข้้อเสนอแนะที่จะเปน็แนวทางในการก าหนดกระบวนการทีจ่ะด าเนนิการในปงีบประมาณ
ต่อไป 

   ยังไม่ได้จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจ   

เกณฑก์ารประเมนิ 

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  

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 5  ข้อ 5  ข้อ 4 ข้อ 5.00  5.00  4.00 5  ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตวับง่ชีท้ี ่ ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เปา้หมาย 
2556 

การประเมนิ
เปา้หมาย 

เปา้หมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 5  ข้อ 5  ข้อ 4 ข้อ 5.00  5.00  4.00 5  ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 
6.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 

คร้ังที่  11/2556, 13/2556, 16/2556  และ 17/2556   
เร่ือง ทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญของส านักบริการคอมพวิเตอร์ ปีการศึกษา 2556 

6.1-1-2 เอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 
คร้ังที่  17/2556 เร่ือง ทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2556 

6.1-2-1 Flow กระบวนการหลักที่ส าคัญ ปี 2556   
6.1-3-1 คู่มือปฏิบัติงาน   

ฝ่ายบริการฯ  ที่เว็บ http://sat.ocs.ku.ac.th/book.html 
ฝ่ายสารสนเทศ ที่เวบ็ http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=manual 
    หัวข้อ  คู่มือฝ่ายสารสนเทศ 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่เว็บ http://san2.ocs.ku.ac.th/?q=node/23 

6.1-4-1 คู่มือปฏิบัติงาน   
ฝ่ายบริการฯ  ที่เว็บ http://sat.ocs.ku.ac.th/book.html 
ฝ่ายสารสนเทศ ที่เวบ็ http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=manual 
    หัวข้อ  คู่มือฝ่ายสารสนเทศ 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่เว็บ http://san2.ocs.ku.ac.th/?q=node/23 

6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ปี 2556 
วาระเร่ือง  รายงานผลการด าเนนิงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 

6.1-5-2 รายงานผลการรักษาระยะเวลามาตรฐานกระบวนการให้บริการรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย 
ปี 2556 
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http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=manual
http://sat.ocs.ku.ac.th/book.html
http://inf.ocs.ku.ac.th/?menu=manual
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บทที ่3   
สรปุผลการประเมนิคณุภาพภายในจากการประเมนิตนเอง 

3.1 สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนนิงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี
ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และ
พัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลีย่ 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 

 

การประเมนิคุณภาพการสนบัสนนุตามพนัธกิจทัง้ 3 ดา้น 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักบริการคอมพิวเตอร์ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวน 
12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย   4.78    ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก   
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที ่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปกีารศกึษา 2556 (เตม็ 5) ระดบัคณุภาพ 

ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลติ รวม 
ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- -  5.00 5.00  - - 5.00   5.00 
 

ดีมาก  
 

ดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00   5.00  4.66 4.66   4.77 4.77  ดีมาก  ดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  5.00  5.00  5.00   4.75 - - 5.00  4.80  ดีมาก ดีมาก 
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องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปกีารศกึษา 2556 (เตม็ 5) ระดบัคณุภาพ 
ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ - - 5.00   5.00 - - 5.00  5.00  ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00  3.00  - - 4.00  3.00  ด ี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00  4.00  - - 4.00  4.00  ด ี ด ี

เฉลีย่ภาพรวม 5.00  5.00  4.78  4.56  4.66  4.66  4.78  4.61    
ระดับคณุภาพ ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก   ดมีาก   

 
  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 1. การสนบัสนนุพนัธกจิดา้นสนบัสนนุการเรยีนการสอน  พบว่า มีโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 
รองรับ จ านวน  9  โครงการ  ได้แก่ 

1.1  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 2 
1.2  โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟเบอร์ 
1.3  โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เฟส 2 
1.4  โครงการจัดท าห้อง Datacenter 
1.5  โครงการปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล 
1.6  โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ตรวจสอบและป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1.7  โครงการจัดหาอุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ 
1.8  โครงการการให้บริการงานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 
1.9  โครงการพัฒนา/ปรับปรุง เว็บไซต์เพ่ืองานบริการและฝึกอบรม 

 

2. การสนบัสนนุพนัธกิจดา้นสนบัสนนุ การบรหิารจดัการ  พบว่า มีโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 
รองรับ จ านวน  14  โครงการ ได้แก่ 

2.1 โครงการแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
2.3 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน 
2.4 โครงการจัดท าแผนแม่บทการใช้อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2.5 โครงการบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์อาคาร 
2.6 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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2.7 โครงการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
2.8 โครงการออกแบบระบบมาตรฐานข้อมูลกลาง 
2.9 โครงการสร้างขีดความสามารถบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ในวงจรการพัฒนาซอฟท์แวร์ 
2.10 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเดิม 
2.11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน 
2.12 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
2.13 โครงการการจัดการความรู้ 
2.14 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ windows ชุด 

 

2. การสนบัสนนุพนัธกจิดา้นการวจิยั  พบว่า  มีโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 รองรับ จ านวน 
2  โครงการ  ได้แก่ 

2.1 โครงการขยายช่องสัญญาณเครือข่ายหลักขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที เฟส 4   
2.2 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ระบบ Securitly mail Gateway  

 
3. การสนบัสนนุพนัธกจิดา้นการบริการทางวชิาการแกส่งัคม  พบว่า  มีโครงการพัฒนาวิชาการในปี

การศึกษา 2556 รองรับ จ านวน  9  โครงการ  ได้แก่ 
3.1 โครงการ ไอซีทีเพ่ือการศึกษาไทย (CTEF' 2013)  ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3.2 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคคลทั่วไป ประจ าปี 2556 ของส านักบริการ

คอมพิวเตอร์ 
3.3 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ต้นแบบ ธ.ก.ส. 
3.4 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติการ

ระบาดของโรคและศัตรูข้าว (ระยะที่ 2)  ของกรมการข้าว 
3.5 โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา ของกรมการ

ข้าว 
3.6 โครงการให้บริการการเรียนการสอนทางไกล 
3.7 โครงการบริการ สนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS SERVICE) 
3.8 โครงการปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใชงานระบบ e-meeting 
3.9 โครงการปรับปรุงระบบประชุม E-Meeting ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

4. การสนบัสนนุพนัธกจิดา้นการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  พบว่า  มีกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 
2556  รองรับ จ านวน  2  กิจกรรม  ได้แก่ 

4.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 1  สมาธิเบื้องต้นกับการท างาน 
4.2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2  สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
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3.2 ผลการวิเคราะหต์นเองในภาพรวมตามองคป์ระกอบคุณภาพ  

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
 

องคป์ระกอบที ่1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนนิการ 
  จดุแข็ง 

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

2. มีแผนกลยุทธ์ที่บุคลากรมีส่วนร่วม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านักฯ 
 
  แนวทางเสรมิจดุแข็ง 

1. ควรทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับ 
สภาพการณ์ปัจจุบัน   

 
จดุทีค่วรพฒันา 
1. ควรก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนและการประเมินผลแผน เพ่ือน ามาปรับปรุงในการจัดท า

แผนครั้งต่อไป 
 

  ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจัดท าแผนแม่บทไอซีทขีองส านักฯ ที่สอดรับกับแผนแม่บทไอซีทขีองมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็น 

กรอบและแผนการด าเนินงานการจัดท าค าของบประมาณด้านไอซีทีประจ าปี และเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับแผนไอซีทีของส านักฯ 
 

องคป์ระกอบที ่2 ภารกจิหลกั 
  จดุแข็ง 

1. มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอส าหรับให้บริการ 
3. เป็นหน่วยงานกลางให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายระดับภูมิภาค 
4.   พัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
5.   มีการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 
6.   มีสถานที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ  
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  แนวทางเสรมิจดุแข็ง 
1. ควรขอสนับสนุนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ ในส่วนการบริหารจัดการ 

และบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส าหรับส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
 
  จดุทีค่วรพฒันา 

1. ควรสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมด้านไอซีทีรูปแบบใหม่  เช่น  นวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบ  
Cloud เป็นต้น 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลประวัติอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะใช้ 
ส าหรับการจัดท าแผนบ ารุงรักษา การจัดหาทดแทน และก าหนดกระบวนการควบคุมให้ชัดเจน 
 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อระบบส ารองข้อมูล ให้สอดรับกับอุปกรณ์ใหม่ที่ได้จัดหามา 
โดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

2. ควรมีแผนส ารวจ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ของส านักฯ ที่ติดตั้งและให้บริการเครือข่ายตามหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อลดความเสียหายกรณีท่ีเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้ 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการให้บริการที่อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 10 ชัน้ 
4. ควรมีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ  ด้าน  ICT เพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่าย  ประสานการ 

ท างานด้าน ICT และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือลดปัญหาต่างๆ สร้างความเข้าใจระหว่างส านักฯ และหน่วยงาน
ต่างๆ 

 

องคป์ระกอบที ่3 การบรหิารและการจดัการ 
  จดุแข็ง 

1. มีความพร้อมด้านกายภาพ คือ ได้รับอนุมัติก่อสร้างอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์หลังใหม่ ที่ 
สามารถขยายการให้บริการเพ่ิมข้ึน 

2. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
3. เป็นองค์กรที่สะสมความรู้และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้อย่างเพียงพอและทันสมัย และมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ม ี

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการ  
   

  แนวทางเสรมิจดุแข็ง 
1. ควรมีแผนงานการใช้ทรัพยากรที่มี ใหเ้กิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีแผนการหารายได้จาก 

ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อพ่ึงพาตนเอง  และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรสร้างนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
2. ควรมีกิจกรรมสันทนาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งจะสนับสนุน 

การปฏิบัติงานและรับทราบความเคลื่อนไหวและข่าวสารของส านักฯ   
   
 ข้อเสนอแนะ 

1. จัดสัมมนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเข้าใจทิศทางและนโยบาย 
การบริหารงานของส านักฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. จัดกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้คงความมีระเบียบ สะอาด และถูก 
สุขลักษณะ 

3.    รณรงค์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 4.    ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง ส าหรับอาคารสูง 

 

องคป์ระกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ  
  จดุแข็ง 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทางด้านการเงิน 
2. มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีการรายงานทางการเงินเสนอให้ผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารฯ ทราบและใช้เป็นข้อมูลใน 

การตัดสินใจ 
4. มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัย 

แต่งตั้ง 
   
 แนวทางเสรมิจดุแข็ง 
 1.   ควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินให้ชัดเจนและเหมาะสมกับการมีทรัพยากรที่เพ่ิมข้ึนที่
อาคาร 10 ชั้น โดยผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมมากข้ึน เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงานทางการเงินของส านักฯ 
 
 จดุทีค่วรพฒันา 

1. ควรทบทวนแผนไอซีทีของส านักฯ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับรองรับการหา
แหล่งเงินมาสนับสนุนการด าเนินงานของส านักฯ ในอนาคต  

2. ควรให้ข้อมูลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบทั่วกัน 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรเสวนาพบปะหาแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศทางการเงินให้แต่ 

ละหน่วยงาน   
 

องคป์ระกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
  จดุแข็ง 

1. ส านักฯ สนับสนุนการใช้หลักการประกันคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
 

  แนวทางเสรมิจดุแข็ง 
 1.  ควรจัดให้มีการดูงานหน่วยงานอื่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน   
  
 จดุทีค่วรพฒันา 

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส านักฯ ให้มาก 
ยิ่งขึ้น 

 
  ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจดัท าระบบประกันคุณภาพตามเนื้องานที่เป็นภารกิจหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส านักฯ อย่าง
แท้จริง 
 

องคป์ระกอบที ่6 การพฒันาและปรับปรงุระบบด าเนนิงาน 
  จดุแข็ง 

1. มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการหลักท่ีส าคัญของส านักฯ  ให้สอดคล้องกับการให้บริการ 
ด้านเทคโนโลยีที่แปลงแปลงอยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการใช้บริการ 
  
 แนวทางเสรมิจดุแข็ง 
   - 
 จดุทีค่วรพฒันา 
   - 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการเพ่ือรองรับการให้บริการที่อาคารส านักบริการ 
คอมพิวเตอร์ 10 ชั้น 
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3.3 รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในของแตล่ะหน่วยงานย่อย 

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย
ต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

  

หนว่ยงาน  ผลการด าเนนิงานทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ 4 ฝา่ย  

องค ์
1 

องค ์ 
2 

องค ์ 
3 

องค ์
4 

องค ์
5 

องค ์
6 

การบรรลุ
เปา้หมาย 

หมายเหต ุ 

ตวับง่ชี ้ - 2.1 2.2 3.1  3.4 3.5 - 5.1 6.1   
เปา้หมาย - คา่เฉลีย่ 

4.00 
5 ขอ้ ขอ้ 

3,4,5 
7 ขอ้ 80.00 - ขอ้ 

3,5 
5 ขอ้   

ฝ่ายบรหิารและ
ธุรการ 

- 4.40 - ข้อ 
3,4,5 

7 ข้อ 86.36 - ข้อ 5 5 ข้อ บรรล ุ6 
ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ 5.1 
ก าหนดให้

รายงาน ขอ้ 5  

ฝา่ยบริการและ
ฝึกอบรม 

- 4.33 5 ข้อ ข้อ 
3,4,5 

- 100.0 - ข้อ 
3,5 

5 ข้อ บรรล ุ6 
ตัวบ่งช้ี 

 

ฝ่ายสารสนเทศ - 4.02 5 ข้อ ข้อ 
3,4,5 

- 86.67 - ข้อ 
3,5 

5 ข้อ บรรล ุ6 
ตัวบ่งช้ี 

 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

- 4.38 5 ข้อ ข้อ 
3,4,5 

- 97.44 - ข้อ 
3,5 

4 ข้อ  บรรล ุ5 
ตวับ่งช้ี 
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บทที ่4  
รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน ประจ าปีการศกึษา 2556 
   

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 

2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

ตารางที ่4.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- -  5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- -  5.00 5.00 4.66 4.66 4.77 4.77 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00  5.00 4.75 - - 5.00 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- -  5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

เฉลีย่ภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.56 4.66 4.66 4.78 4.61 
ผลการประเมนิ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก 
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
ภาพรวม 

1. ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่มีการสั่งสมประสบการณ์ความช านาญด้านระบบงาน
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานกว่า 30 ปี บุคลากรมีความช านาญงานโดยเฉพาะระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ สามารถอ านวยความสะดวกให้กับการท างาน การค้นคว้าวิจัย การเรียนการสอน 
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ ครบถ้วนทั้งด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย 
อย่างไรก็ตามการขยายตัวอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัยซึ่งกระจายอยู่หลายวิทยาเขต ท าให้ความ
ต้องการที่จะให้ส านักบริการคอมพิวเตอร์บริการด้านระบบงาน ระบบเครือข่าย Internet และอ่ืนๆ  
มีเพ่ิมมากข้ึนเกินก าลังที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์จะให้บริการได้ทัน จึงเป็นโจทย์ที่ส าคัญที่ส านักฯ 
จะต้องน าไปวางแผนระยะยาวในการที่จะสนองความต้องการดังกล่าว อย่างทันต่อเวลาและท าให้
ข้อมูลของทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 ส านักฯ ได้ประมาณการรายรับ 
รายจ่ายไว้ ตามที่มีการประมาณการไว้ซึ่งพบว่า ประมาณการรายรับ สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย
เพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่น่าจะเพียงพอ หากมีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต 
ประกอบกับอาคารส านักงานหลังใหม่ของส านักฯ ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าอาคารหลังเดิมเกือบ 5.5 
เท่า จะมีค่าใช้จ่ายด้านการบ ารุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค ที่สูงขึ้นอย่างมาก ส านักฯ ควรมีการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดโครงการ/กิจกรรม หารายได้เพ่ิมเติม รวมถึงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย 

3. ปัจจุบันอัตราการเข้า-ออก ของบุคลากรที่มีความช านาญงานสูงของส านักฯ ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้การบริการของส านักฯ กับหน่วยงานอื่น ล่าช้าลงในบางช่วง ถึงแม้ว่าส านักฯ จะมีระบบการให้
สวัสดิการเพิ่มเติม มีการให้เงินค่าตอบแทนพิเศษในบางต าแหน่งแต่ก็ไม่สามารถรักษาบุคลากรกลุ่ม
นี้ไว้ได้ ส านักฯ จึงควรทบทวนระบบการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง เพ่ือให้
พนักงานมีความม่ันคงในหน้าที่การท างาน 

ข้อเสนอแนะระดบัมหาวทิยาลยั 
1.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมแก่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ เป็น

รายได้ประจ า อาทิ ส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือให้ส านักฯ มีรายได้ที่แน่นอน สามารถวางแผนการ
พัฒนาในระยะยาวได ้
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นวตักรรมและแนวปฏบิตัิทีด่ี 

  มีการจัดท าศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เพ่ือรองรับ
การให้บริการเครือข่ายแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก แต่ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดี 

ประสทิธผิลการสนบัสนุนพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และด้านการบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสทิธผิลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาปรับปรงุในรอบปีการศกึษา 2555 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 7 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 7 กิจกรรม แต่ผลการด าเนินการยังไม่
สามารถส่งให้ผลการด าเนินงานพัฒนาขึ้นครบทุกตัวบ่งชี้ 

 

ข้อมลูการประกนัคณุภาพของส านกับรกิารคอมพวิเตอร์ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ 
โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 12 ครั้ง 
ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 17 – 18 
มิถุนายน 2556 พบว่า มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์
ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.84 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.68 อยู่ในเกณฑด์ีมาก 

แนวทางการประเมนิคณุภาพภายใน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  
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4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

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

ประกันคุณภาพ 

ก าหนดการประเมนิ 

วนัพฤหสับดทีี ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

เวลา 08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมหารือแนวทางการะประเมินฯ 
เบื้องต้น ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ (หลังใหม่) 

เวลา 09.00 - 09.030 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร ส านักบริการคอมพิวเตอร์  ณ 
ห้องประชุม 708 ชั้น 7 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ (หลังใหม่) 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2556 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ข้อมูล (Data Center), KiTS และฝ่าย

บริการสารสนเทศ  
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

    เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
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เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 อาคาร
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (หลังใหม่) 

เวลา 13.30 – 14.15 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน 6 คน 

- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   จ านวน 2 คน 
- บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   จ านวน 2 คน 
- นิสิต     จ านวน 2 คน 

เวลา 14.15 – 15.00 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน  จ านวน 12 คน 

- หัวหน้าฝ่าย     จ านวน 4 คน 
- พนักงานและลูกจ้าง    จ านวน 8 คน 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

วนัศุกร์ที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ 
ห้องประชุม 708 ชั้น 7 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ (หลังใหม่) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ 

ห้องประชุม 708 ชั้น 7 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ (หลังใหม่) 
เวลา 14.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจาให้

ผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ รับทราบ ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคาร
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (หลังใหม่) 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common data set) ของ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

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 
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คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตวับง่ชี ้

หนว่ย เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ป ี2556 
คะแนนผลการ

ประเมนิ 

 

2556 2557 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ  
ตวัตั้ง ผลลพัธ ์ ตวัตั้ง ผลลพัธ ์

 
ตวัหาร 

(% หรอื
สดัสว่น) 

ตวัหาร 
(% หรอื
สดัสว่น) 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตามตวับง่ชีข้อง ส านกั (บงัคบั 12 ตวับง่ชี)้ 4.78 4.61 

องคป์ระกอบที ่1  ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนนิการ (สกอ.) 1 ตวับง่ชี ้
  

5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00 

องคป์ระกอบที ่2  ภารกจิหลกั 
 

4.77 4.77 

2.1 
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 
9,429.17 

4.32 
9,434.87 

4.32 4.32 4.32 
2,182.00 2,182.00 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยโครงการมีการปรับคะแนนตัวตั้ง แต่ยังได้คะแนนผลการประเมินเท่าเดิม 

2.2 
ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 
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ตวับง่ชี ้
หนว่ย เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ป ี2556 

คะแนนผลการ
ประเมนิ 

 
2556 2557 ประเมนิตนเอง กรรมการ 

ประเมนิ
ตนเอง 

กรรมการ 

2.3 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องคป์ระกอบที ่3 การบรหิารและการจดัการ 
 

5.00 4.80 

3.1 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 5 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ได้คะแนนเกณฑ์ข้อ 4 เพราะ ไม่พบการด าเนินการตามแผนและไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บรหิารทราบ 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.5 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 80.00 

73.00 

95.42 

73.00 

95.42 5.00 5.00 

76.50 76.50 

องคป์ระกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

5.00 5.00 

4.1 
ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

องคป์ระกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

4.00 3.00 

5.1 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 7 7 7 6 4.00 3.00 

หมายเหตุ : ไม่ได้คะแนนเกณฑ์ข้อ 3 เพราะ ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ไม่สอดคล้องกับอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลยั (IDKU) 

5.2 
ร้อยละของเวลาที่ใหบ้ริการ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

5.3 
ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้
เอง 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

5.4 
ระดบัความส าเร็จของการ
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

องคป์ระกอบที ่6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบด าเนนิงาน 
 

4.00 4.00 

6.1 
ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00 
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องคป์ระกอบที ่1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนนิการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 
5.00  ไดคุ้ณภาพระดบัดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คณุภาพระดับดี
มาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

 จดุแข็ง 
1. ส านักฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  แนวทางเสรมิ 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้ส านักบริการคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่มากกว่าการให้บริการด้าน

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เช่นการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท นโยบาย และวาง
พ้ืนฐาน การสร้าง e-university มหาวิทยาลัยในอีก 10 – 15 ปีโดยเฉพาะ MOOC (Massive 
Open Online Courses) 

2. ส านักบริการคอมพิวเตอร์ควรมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือการก าหนดการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ที่มองไปข้างหน้า ทันความ
ต้องการใช้งาน (In-Time)  

 จดุทีค่วรพฒันา 
1. ควรท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 10-15 ปี และถอดเป็นแผนการด าเนินงานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของส านักฯ โดยก าหนด mile-stones ที่ชัดเจน 
2. ส านักบริการคอมพิวเตอร์ยังขาดแผนบุคลากร และการเงินที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
3. วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส านักฯ ขาดความท้าทาย และสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรเห็นเส้นทาง

ความก้าวหน้าในองค์กร 

  ข้อเสนอแนะ 
1.1  จัดอบรมให้บุคลากรเข้าใจในกระบวนการถอดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเป็นแผนการด าเนินงาน

ราย 5 ปี ที่มีดัชนีชี้วัดเชิงความส าเร็จของแผนทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ 
1.2  ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยรับรองแผนดังกล่าว โดยที่ผู้บริหารต้องด าเนินการให้บรรลุตามแผน

ระยะยาวดังกล่าว 
1.3  จัดท าแผนงบประมาณราย 3 ปี และมีการวิเคราะห์แผนการด าเนินงานในแต่ละปี เพ่ือปรับปรุง

แผนตามผลความส าเร็จของการด าเนินงานแต่ละปี 
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1.4  วิเคราะห์ และประเมินเพ่ือปรับปรุงแผนด าเนินงานราย 5 ปี ในแต่ละช่วง ให้สอดคล้องกับ
ผลส าเร็จของแต่ละช่วง 

2.1  ด าเนินการจัดท าแผนการเงิน และบุคลากร ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในข้อที่หนึ่ง 
3.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ให้ เห็นความก้าวหน้าของส านักฯ ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า  

 แนวปฏบิตัทิี่ดี 
1. ความเป็นหนึ่งขององค์กรและการท างานเพื่อองค์กร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

ข้อสังเกต 
1. ไม่พบการก าหนดทิศทางระดับมหาวิทยาลัยในการมอบหมายภารกิจ ที่ชัดเจนแก่ส านักบริการ

คอมพิวเตอร์ เพ่ือการพัฒนาองค์กรในระยะยาว 

องคป์ระกอบที ่2 ภารกจิหลกั 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

 จดุแข็ง 
1. ความตั้งใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ 

  แนวทางเสรมิ 
1. ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วน

หนึ่งของการท างานประจ า 

 จดุทีค่วรพฒันา 
1. ความเข้าใจในการท างานเชิงคุณภาพ 
2. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เน้นในด้านเทคนิค/เทคโนโลยี และ

ความปลอดภัย 

  ข้อเสนอแนะ 
1.1  จัดอบรมให้บุคลากรเข้าใจการท างานที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
2.1  สร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศด้านดนตรี การแสดงศิลปะ และสันทนาการอ่ืนๆ เป็นประจ าและ

ต่อเนื่อง 
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2.2  สร้าง learning space/collaborative space เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา ที่มีบรรยากาศ
กระตุ้นสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

องคป์ระกอบที ่3 การบรหิารและการจดัการ 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ
การจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการรวบรวมประเด็นความรู้จากตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่

ความรู้ในหลายรูปแบบ เช่น VDO, Blog, Wiki web, facebook, Youtube และเอกสารเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต คู่มือระบบงานต่างๆ 

  แนวทางเสรมิ 
1. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นมายังมีข้อจ ากัดส าหรับ

บุคคลภายนอกที่ยังไม่คุ้นเคยกับHomepage ของส านักฯ หากมีการปรับปรุงให้ง่ายต่อการสืบค้น 
จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น 

 จดุทีค่วรพฒันา 
1. การบริหารความเสี่ยงในส่วนของแผนบริหารความเสี่ยงสูง พบว่า มีการท าแผนและเสนอแผนให้

ฝ่ายบริหารทราบ แต่ยังไม่มีผลการด าเนินงานตามแผนและไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินการในส่วนของความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงให้ครบวงจร โดยเมื่อมีแผนบริหารความ

เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงแล้ว ควรก าหนดกิจกรรม/โครงการที่จะลดความเสี่ยง และมอบหมายให้
มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
 

 แนวปฏบิตัทิี่ดี 
- 
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ข้อสังเกต 
- 

องคป์ระกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

 จดุแข็ง 
- 

  แนวทางเสรมิ 
- 

 จดุทีค่วรพฒันา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ส านักได้จัดท าแผนทางการเงิน 4 ปี ซึ่งประมาณการรายรับ รายจ่ายไว้ครบถ้วน แต่เนื่องจาก

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ดังนั้นส านักฯ ควรมีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินในส่วนของการหารายได้เพ่ิมเติม เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลง 

 แนวปฏบิตัทิี่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

องคป์ระกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
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 จดุแข็ง 
- 

  แนวทางเสรมิ 
- 

 จดุทีค่วรพฒันา 
1. การก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมควรเป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของส านักฯ ตามพันธกิจที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (IDKU) เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ส านักฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้
นิสิตและบุคลากรมีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏบิตัิที่ด ี
- 

ข้อสังเกต 
- 

องคป์ระกอบที ่6 การพฒันาและปรับปรงุระบบด าเนนิงาน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ด ี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

 จดุแข็ง 
- 

  แนวทางเสรมิ 
- 

 จดุทีค่วรพฒันา 
1. ควรน าผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานหลักที่ส าคัญ

ในปีที่ผ่านมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดกระบวนการด าเนินงานหลักที่ส าคัญของปี
ต่อไป เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

  ข้อเสนอแนะ 
- 
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 แนวปฏบิตัทิี่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

ประธานคณะกรรมการ ..............................................................       (รองศาสตราจารย์ บพิธ  จารุพันธุ์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองประธานคณะกรรมการ .............................................................. (รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรรมการ ..............................................................       (อาจารย์ ดร. พีระพงศ์  ตริยเจริญ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการ ..............................................................                     (นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ..............................................................                      (นางสาววาสิฏฐี  ไวตี) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวกที ่1 
ขอ้มลูพื้นฐานผลการด าเนนิงาน 

ข้อมลูพืน้ฐาน 

หนว่ย ผลการด าเนนิงาน 
ป ี2556 

ประเมนิตนเอง กรรมการ 

องคป์ระกอบที ่1  ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนนิการ  

1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 

องคป์ระกอบที ่2  ภารกจิหลกั 

2 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร ค่าเฉลี่ย 4.32 4.32 

3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม ข้อ 5 5 

องคป์ระกอบที ่3 การบรหิารและการจดัการ 

5 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

ข้อ 5 5 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 5 

8 ระบบการพฒันาบุคลากร ข้อ 5 5 

9 จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัตงิานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 73 73 

10 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 76.5 76.5 

11 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏบิัตงิานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาตอ่) คน 76.5 76.5 

12 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน - - 

องคป์ระกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องคป์ระกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 6 

องคป์ระกอบที ่6 การพฒันาและปรบัปรงุระบบด าเนนิงาน  

15 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ข้อ 4 4 
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ภาคผนวกที ่2 

ขอ้มลูการสมัภาษณ์ 
 

กลุม่ที ่1   ผูร้บับริการหรือผูม้สีว่นเกีย่วข้อง จ านวน 7 คน  

1. การใช้บริการอะไรบ้าง ส่วนตัว หรือเก่ียวกับหน่วยงานตนเอง 
- ส่วนใหญ่ติดต่อเรื่องเก่ียวกับหน่วยงาน ส่วนตัวไม่ได้ใช้บริการ 
- ใช้ในการจัดท างบประมาณ ระบบ BG ส่วนตัวถามเรื่องปัญหาแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ 
- ติดต่อเรื่องงานทั่วไป ตรวจสอบข้อมูลบนระบบ ส่วนใหญ่จะด าเนินการผ่านส านักคอม 
- ผู้ใช้บริการจากภายนอก ใช้บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ ติดต่อเรื่องขอวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็น

ผู้อบรมให้ โดยพิจารณาจากหลักสูตรที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์เปิด หลักสูตรที่ใช้บริการคือ การอบรม 
website กับ โปรแกรม Photoshop โดยให้ส านักฯ เขียนหลักสูตร และมาจัดอบรมให้กับผู้ใช้บริการ
จากภายนอก 

- นิสิต  ใช้บริการท างาน และใช้ลงทะเบียนอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ค  
2. สิ่งที่คาดหวังก่อน และหลังมาติดต่อกับส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ส านักคอมมี

จุดที่ควรพัฒนาอย่างไร 
- ระบบฐานข้อมูลมีการพัฒนาดีขึ้น ถ้าระบบปิดปรับปรุงใช้จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
- ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าเวปไซต์ส านักฯ ค่อนข้างหายาก ควรน าเสนอให้ดูง่ายขึ้น 
- นิสิต  อยากได้ปริ้นเตอร์สี ซึ่งยังไม่ทราบข้อมูลว่ามีให้บริการแล้ว   
- การใช้บริการ 2-3 ชม. ต่อวัน  ส่วนใหญ่มีโน้ตบุ๊คเป็นของตัวเองจึงไม่ได้เข้ามาใช้บริการ นอกจากมี

ปัญหาเรื่องลงทะเบียนอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ จึงได้เข้ามาใช้บริการ 
- อยากให้เพิ่มความเร็ว Internet ในบางจุดที่สัญญาณไม่เสถียร 
- ปัญหาจากการย้ายตึก เรื่องระบบ Internet มีปัญหาบ่อยครั้ง  

- บุคลากร มีการเข้าอบรมบ้างเฉพาะในเรื่องที่ส านักฯ มีอบรม แต่บางครั้งอยากอบรมเรื่องอ่ืน ๆ บ้าง ซึ่ง
ไม่มีช่องทางให้น าเสนอ 
- ขอความช่วยเหลือเรื่องการอัพเดทข้อมูล การเพ่ิมรายชื่อในระบบ  
- พัฒนาการของส านักฯ ดีขึ้น เช่น การวางระบบ Internet ปัจจุบัน วัสดุอุปกรณ์ทันสมัยมากขึ้น 
- ติดต่อเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส านักฯ เข้ามาให้บริการที่หน่วยงานไม่ได้ 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่พอ บางครั้งจึงต้องยกเครื่องมาท่ีส านักฯ  
- การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรใหม่ ส านักบริการคอมสามารถตอบสนองความต้องการได้ แต่อาจ

ต้องใช้เวลา  
- บคุคลภายนอก ใช้บริการ 3 หลักสูตร ๆ ละ 2 รุ่น บุคลากรให้การตอบรับดี และมีการจัดประกวดเวปไซต์  

ได้รับการตอบสนองดี และอยากให้มีการจัดอบรมอีก ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมต่อเนื่องขั้นสูงขึ้นไป 
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- ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ การอบรมเป็นลักษณะไม่แจกเอกสาร PPT จะมีเอกสารเป็นเล่มเลย ซึ่งผู้
อบรมส่วนใหญ่อยากได้เอกสารดูระหว่างการอบรม 

- นิสิต อยากได้พ้ืนที่เพ่ิม มากกว่า 10 GB และความเร็ว Internet สูงกว่านี้ 

กลุม่ที ่2 บคุลากร  จ านวน 12 คน 

- ส านักฯ มีระบบปรับเงินเดือนให้พนักงานเงินรายได้ เช่น บคุลากรที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท
ปรับให้ถึง 15,000 บาท  

- เรื่องธรรมาภิบาล บุคลากรทุกคนได้ประเมินผู้บริหาร (เฉพาะผู้อ านวยการ)  และผู้บริหารทราบผลการ
ประเมินของตนเอง การประเมินจะประเมินในระบบ Online ซึ่งประเมินเฉพาะผู้อ านวยการ ยังไม่มี
การประเมินในส่วนของหัวหน้าฝ่าย มีการตอบสนองตามผลการประเมินหลังประเมินแล้วผู้ถูกประเมิน
รับทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุง และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงดีขึ้นในมุมที่ประเมินไป  

- มีการแจ้ง และประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงานของส านักฯ ลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม เช่น การเข้าร่วมสัมมนาที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก แต่เวลาท าแผนจะมีเฉพาะหัวหน้า
ฝ่ายเข้าร่วมพิจารณา และเมื่อท าเสร็จจะมีการแจ้งแผนผ่านที่ประชุมบุคลากรรับทราบ  

- บุคลากรของส านักฯ ยังขาดการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เนื่องจากมีการสัมมนาปีละ 1 ครั้ง ซึ่งระยะเวลาใน
การรับรู้ห่างเกินไปจึงท าให้หลายคนไม่ทราบวิสัยทัศน์ของส านักในปัจจุบัน 

- หากผู้ใช้บริการภายนอกต้องการรับบริการแบบอ่ืนมีช่องทางในการแจ้งให้ผู้บริหารให้ทราบโดยผ่าน
หัวหน้างานขึ้นไปตามล าดับ 

- การเข้าร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมอบรมเกือบทุกคน แต่การอบรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
จะได้รับการพิจารณาตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน  

- เมื่ออบรมแล้วมีระบบติดตาม หลังจากอบรม 3 เดือนงานบุคคลจะมีแบบฟอร์มให้ประเมิน นอกจาก
ด้านเทคนิคแล้วจะมีการอบรมการเงิน พัสดุ ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนให้ไปอบรม 

- ยังขาดสวัสดิการส าหรับพนักงานเงินรายได้ เช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม  ส าหรับสวัสดิการที่ ได้รับ เช่น 
เครื่องแบบ (Uniform) ให้ทุนเรียนต่อ จะมีกองทุนการศึกษา ปีละ 500,000 บาท ถ้าท างานครบ 2 ปี 
มีสิทธิ์ขอทุนได ้

- มีรายได้พิเศษต่าง ๆ ให้บุคลากร เช่น OT  
- พนักงานมีแนวโน้มเปลี่ยนงานสูงมาก เช่น ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีอัตราการออกสูง และต้อง

ถ่ายทอดงานให้คนเข้าใหม่ตลอด ซึ่งปัจจัยหลักให้บุคลากรมีการเปลี่ยนงาน คือ เรื่องเงินเดือน  
- กรรมการเสนอ ควรฝึกบุคลากรในต าแหน่งที่มีให้ท างานหลากหลาย และสามารถปรับวุฒิให้เค้าได้ ซึ่ง

ต้องมีการวางแผนในหน่วยงาน 
- ส านักฯ มีกลยุทธ์ในการยับยั้งคนไม่ให้ออก เช่น เพิ่มเรื่องสวัสดิการ มีส่วนของงานเทคนิคอัตราการออก

สูงมาก เช่นต าแหน่งวิศวกร เนื่องจากบริษัทมีอัตราเงินเดือนสูงกว่ามาก  
- อยากได้ความมั่นคงเป็นหลัก เช่น การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้   
- บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวางแผน เช่น การประชุมฝ่าย สามารถเสนอความคิดเห็นได้  
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- ประชุมสัมมาทิฐิ เดือนละ 1 ครั้ง (ช่วงก่อนย้ายตึก) ผู้บริหารพูดคุยถึงโครงการ แนวโน้มในอนาคต หรือ
มีการเชิญวิทยากรให้ความรู้  

- การจัดโครงการศึกษาดูงาน จัด 4 ปี 1 ครั้ง  เนื่องจากไม่มีเวลาจัดงาน เสนอให้ควรจัดปีละ 1 ครั้ง 
- การเลิกงาน เวลา 17.30 น. ถ้าท านอกเวลาจะต้องท าท่ีชั้น 2 ที่ผู้บริหารจัดไว้ให้ ซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับได้  
- ช่องทางติดต่อจากบุคคลภายนอกเวลาใช้บริการ  เช่น มีแบบสอบถามออนไลน์ ขึ้นเวปไซต์ มีการ

วางแผนในการเปิดหลักสูตรตามที่ผู้รับบริการเสนอ  
- วิธีการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เช่น มีการพัฒนาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
- มีแบบสอบถามออนไลน์ส ารวจความต้องการผู้รับบริการบนเวปไซต์ เช่น หลักสูตรอบรมต่าง ๆ  
- พนักงานเงินรายได้ เสนอว่าควรปรับอัตราเงินเดือนให้เท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
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ภาคผนวกที ่3  
ภาพกจิกรรม 

 
 

 

 

 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในพบผู้บรหิาร ส านักบริการคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

ผูบ้รหิาร ส านกับรกิารคอมพวิเตอร์ รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีการศกึษา 2556 

 

 

 

คณะกรรมการฯ เยีย่มชมส านกังานเลขานุการและศนูย์ข้อมลู (Data Center) ส านกับรกิารคอมพวิเตอร์ 
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คณะกรรมการฯ เยีย่มชม ศนูย ์KiTS ส านกับริการคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในตรวจเอกสาร ณ ห้องประชุม 708 

 

 

 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสัมภาษณ์กลุม่ผูร้บับริการและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง / กลุม่บุคลากร 

 

 

 

คณะกรรมการประเมนิฯ รายงานผลการประเมนิดว้ยวาจา ต่อผูบ้รหิารส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ 
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สถิตกิารใหบ้ริการ ปกีารศึกษา 2556 

ฝา่ยระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

1.  การให้บรกิารเครือขา่ยนนทรใีนปจัจัยของสถานการณป์กต ิ ณ วทิยาเขตบางเขน  (วัดที่ gateway ขาออก) 
รายการ ป ี2556 ป ี2557 รวม /  

 ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. เฉลีย่  
จ านวนชั่วโมงที ่ให้บริการ 719  743.5   743.3 713  743.6  720  744  743.7  653.52  744  719.3  744  8756.27  

จ านวนชั่วโมง Down time 1 hr. 37min 40min 0   27min 0 0    15 min 38 min 0 7 min 0 3 hr.44min 

จ านวนชั่วโมงทีเ่ปิดให้บริการ 
(ในสถานการณ์ปกติ) 

720  744  744   720 744  720  744  744  672  744  720  744  8760  

ร้อยละ 99.86  98.06  97.6   94.6 96.56  97.02  98.177   93.81 97.79  100  99.98 100  99.96   

 * วันที่ 22 ก.ย. 2556 ปิดปรับปรุงระบบ network   7  ชม                                                                                             
   

 2.  การให้บรกิารเครือขา่ยไรส้าย ณ วทิยาเขตบางเขน    
รายการ ป ี2556 ป ี2557 

 ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 
จ านวน (รวม) จุดทีม่ีให้บริการ  957 954*  955  969 1030  1047  1058  1052  1081  1105  1102   1137 

จ านวนจุดที่ติดตั้งเพิ่ม 35 0 1 14 61 17 11 0 29 24 17 35 

จ านวนจุดที่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ใหม่ 

2 2 1 2 5 0 1 0 1 1 0 1 

จ านวนจุด Downtime 48  43  29   28 48  45  51  46   45  56  62 57  

จ านวนจุดบรกิารที่สามารถ
ให้บริการได ้

(ในสถานการณ์ปกติ) 
 909 911  926   941 982  1002  1007  1006  1036 1049   1060 1080  

ร้อยละจุดบริการทีส่ามารถ
ให้บริการได ้

95.28 95.50 96.96 97.11 95.34 95.70 95.18 95.62 95.84 94.93 96.19 94.99  

*   ไม่นับ IP ซ้ าบนเว็บ KUWIN                                                                                                                                

   

3. การให้บรกิารรหสับญัชเีครอืข่ายนนทรีแกผู่้ใชใ้หม่ 

เดอืน / ป ี
ป ี2556 ป ี2557 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

รหัสบัญชีเครือขา่ยส าหรับผู้ใช้ใหม่  76 83  42  15  31  44  58  30  46  39  23  รอ  

ขอเปลี่ยนรหัสผ่านนนทร ี  942  677  652 1811  878  306  318  307  235  254 84  รอ  

                                                                                                                                               

4. การใหบ้ริการระบบคอมพวิเตอรแ์มข่่าย   
รายการ ป2ี556 ป2ี557 รวม / 

 มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค เฉลีย่ 
จ านวนเครื่องที่ให้บริการ

อายุไม่เกนิ 5 ปี  
132 132 132 132 132 132 132 132 132 124 124 123 รอ  

จ านวนเครื่องที่ให้บริการ
อายุเกนิ  5 ปี  

 106  106  106  106 82  118  118   118  118 116  116  116  รอ  

ชั่วโมงการให้บรกิารทั้งปี 26   26  26  25 50  14  14   14  14 8  8  7  รอ  
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5. การให้บรกิารระบบคอมพวิเตอรแ์มข่่ายจ าแนกตามประเภทบรกิาร   

ช่ือระบบ 
2556 2557 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

จ านวน ชม.ที่เปิดให้บริการ 720 744 744 720 744 720 744 744 672 744 720 744 

ชม. Up-down 
dow

n 
up 

dow
n 

up 
dow

n 
up 

dow
n 

up 
dow

n 
up 

dow
n 

up 
dow

n 
up 

dow
n 

up down up 
dow

n 
up 

dow
n 

up 
dow

n 
up 

ระบบตรวจสอบตัวตน 1 
719.0

0 
0 744.00 0 744.00 0.07 719.93 0.17 743.83 0 720.00 0 744.00 0 744.00 0.16 671.84 0 744.00 0 720.00 0 744.00 

ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.25 718.75 0 744.00 0 744.00 4 716.00 0 744.00 0.81 719.19 69.83 674.17 0 744.00 0.73 671.27 0 744.00 0.06 719.94 0 744.00 

ระบบเวบ็เมลล ์ 1.5 718.50 0 744.00 0.16 743.84 0.16 719.84 0.08 743.92 0.43 719.57 0 744.00 0 744.00 0.17 671.83 0 744.00 0 720.00 0 744.00 

ระบบฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัย 

0.04 719.96 0 744.00 10. 23 733.77 1.3 718.70 0.07 743.93 2.29 717.71 0 744.00 0.34 743.66 2.19 669.81 0 744.00 0.06 719.94 0 744.00 

ระบบลงทะเบียนนิสิต 2.15 717.85 0.16 743.84 2.97 741.03 0 720.00 0.22 743.78 0.52 719.48 0 744.00 0 744.00 0.76 671.24 0 744.00 0.08 719.92 0 744.00 

ระบบสารสนเทศนิสิต 1.08 718.92 0 744.00 1.36 742.64 0.41 719.59 0.08 743.92 0 720.00 48.62 695.38 0.16 743.84 0.65 671.35 0 744.00 0 720.00 0 744.00 

ระบบบัญชสีามมิติ 0.91 719.09 0 744.00 0.08 743.92 0.08 719.92 0.08 743.92 1.85 718.15 0 744.00 0.36 743.64 9.09 662.91 0 744.00 0.08 719.92 0 744.00 

ระบบเวบ็มหาวิทยาลัย 1.32 718.68 2.83 741.17 0.24 743.76 0.08 719.92 0.08 743.92 0 720.00 0 744.00 0.39 743.61 0.08 671.92 0 744.00 0 720.00 0 744.00 

รวม 9.25 5750.8 2.99 5949 4.81 733.77 6.1 5753.9 0.78 5951.2 5.9 5754.1 118.5 5833.6 1.25 5950.8 13.83 5362.2 0 5952 0.28 5759.7 0 5952 

รวม down time 169.7 

รวม up time 78,670.30 

ชม รวมทุกระบบ
ให้บริการ 

78,840 

ร้อยละ (uptime) 99.78 
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. 
6.การใหบ้รกิารพืน้ทีโ่ฮมเพจ 

หนว่ยงาน 
  

ป ี2556 ป ี2557 
รวม 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค  

หน่วยงาน มก. 6  1   3  5 3  5  1   7 5  6  3  6  36 

ชมรมนิสิต มก.  0 0   0  0 0  0  0   0  0  0 0  0   0 

โฮมเพจสว่นบุคคล  158  509 103   560 29  128  20   274  485  118 99  43  2,266 

                                                                                                                                                  
 

7. การให้บรกิารพีซ ีคลนิิก 

 บรกิาร 
ป ี2556 ป ี2557 

รวม 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

จ านวนผู้ใช้บรกิาร 1741  899  575  771   697 702  364  462  386 270  222  198  7,287  

จ ำนวนงำนจ ำแนกตำมกำรให้บริกำร 

แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์
ทั่วไป 

16   22 8  13  7 11  2  8  5 4 3  5   104 

ก าจัดไวรัส/มัลแวร ์  58  22  16  23 12  23  12  12 14 1  14  8   215 

ติดตั้งไวร์เลส  1127  535  299  363 183  404  166   240 233  118  103  83   3,854 

ติดตั้งและแก้ไขปญัหา 
VPN 

 123  77  47  71 64  78  45  45   44 27  55  49   725 

แก้ไขปัญหา Account  448  242  211  297 429  184  146  162   100 120  56  57  2,452  

อื่นๆ  27  23  10  27 14  25  5  7   4 1  0  4  147  

                                                                                                                                                 

 
 8.การใหบ้รกิาร Teleconference 

เดอืน / ป ี
ป ี2556 ป ี2557 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

ภายในประเทศ (ชม.) 3 3 7 11 63 9h30m 0 0 0 1h30m   0 4  

ต่างประเทศ(ชม.) 3 15 0 9 11h30m 15 2 9h30m 0  0 7h30m 5  
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ฝา่ยบรกิารและฝกึอบรม 

1.การบริการเครื่องคอมพวิเตอร ์ที่ศนูยป์ฏบิัตกิารคอมพวิเตอร ์Kasetsart  IT Square  (KITS1) 
 

เดอืน / ป ี

ป ี2556 ป ี2557 รวม/ 
เฉลีย่ 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค  

จ านวนเครื่องที่มี
ให้บริการ 

209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 196 208 

จ านวนเครื่องที่
ไม่สามารถ
ให้บริการได้   

0 
  
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

จ านวนเครื่องที่
พร้อมให้บรกิาร 

209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 196 208 

ร้อยละของ
เครื่องที่พร้อม

ให้บริการ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

 
2. การบริการเครื่องคอมพวิเตอร ์ที่ ศร. 1  (KITS 2) 

รายการ 

ป ี2556 ป ี2557 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

หอ้ง A             

 ผู้ใช้บริการ (คน) 1,166 1,333 1,118 1,706   ปิดภาค 1,569 556   1,177 1,191 269 

ปิด
เท

อม
 

ปิด
ให้

บร
ิกา

ร 

 ชม.-จอภาพที่มีผู้ใช้บรกิาร 2,332 2,666 2,236 3,412 ปิดภาค 3,138 1,112 2,354 4,800 538 

หอ้ง B               

 ผู้ใช้บริการ (คน) 741 982 660 1,152 77 77 1,018 739 819 457 281 
ปิด

ให้
บร

ิกา
ร 

ชม.-จอภาพทีม่ีผู้ใช้บรกิาร 1,574 2,182 1,461 2,509 154 154 2,390 1,478 1,638 914 562 

  

 
 
3.  ปรมิาณการใชห้อ้งที ่KITS2   

รายการ 
ป ี2556 ป ี2557 

รวม  
มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค 

ศร.1 หอ้ง  A              

จ านวนวันที่มีผู้ใช้บริการ 15 18 14 21 

ปิด
เท

อม
  

20 8 17 14 7 

ปิด
เท

อม
อ 

 ปิ
ดใ

ห้บ
ริก

าร
 

134 

จ านวน ชม. ที่มีให้บริการ 7,200 8,640 6,720 10,080 5,400 1,620 4,920 4800 1,320 50700 

จ านวน ชม.ที่มกีารใช้บริการ 2,332 2,666 2,236 3,412 3,138 1,112 2,354 2400 538 20188 

จ านวน ชม.ไม่มีการใช้บรกิาร 4,868 5,974 4,484 6,668 2,262 508 2,566 2400 782 30512 

ร้อยละของชั่วโมงการใช้ห้อง 32.39                                                                                                                          30.86 33.27 33.85 58.11 68.64 47.85 50.00 40.76 39.82 
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รายการ 
ป ี2556 ป ี2557 

รวม  
มยิ กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค 

ศร.1 หอ้ง  B              

จ านวนวันที่มีให้บรกิาร 10 14 10 16 2 19 7 14 14 9 5 

 ปิ
ดใ

ห้บ
ริก

าร
 

105 

จ านวน ชม. ที่มีให้บริการ 4,800 6,720 5,280 7,680 840 3,960 1,440 3,000 3120 457 1,200 32,497 

จ านวน ชม.ที่มกีารใช้บริการ 1,574 2,182 1,461 2,509 231 2,036 734 1,478 1,638 1,560 562 13,829 

จ านวน ชม.ไม่มีการใช้บรกิาร 3,226 4,538 3,819 5,171 609 1,924 706 1,522 1,482 646 638 23,643 

ร้อยละของชั่วโมงการใช้ห้อง 32.79 32.47 27.67 32.67 27.50 51.41 50.97 49.27 52.50 58.59 46.83 42.55 
  

4. การปรบัปรงุโฮมเพจ 

กจิกรรม (ครัง้ ) 
เดอืน / ป ี

ป ี2556 ป ี2557 

รวม 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

Update โฮมเพจ 20 21 21 21 22 21 18 21 19 21 18 19 242 

สร้างเว็บเพจ - - 0 0 1 1 - - 0 0 1 1 4 

Post ข่าว / ประกาศ 65 79 81 61 72 94 56 91 74 62 47 60 842 

ออกแบบกราฟฟิค 59 89 86 62 76 96 57 93 76 77 48 62 881 

  
 

5.  การบริการถา่ยทอดสดผา่นเครือขา่ย 
    5.1  สถติกิารถ่ายทอดสดผา่นเครือข่าย 

รายการ 
ป ี2556 ป ี2557 

รวม 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

จ านวนครั้งในการ
ถา่ยทอดสด 

2 3 6 3 6 2 2 2 4 1 1 1    33 

จ านวนครั้งที่ให้ความ
อนุเคราะห ์

2 3 6 3 6 1 1 1 4 1 1 1 30 

จ านวนครั้งที่คิด
ค่าธรรมเนียม 

- - - - - 1 1 1 - - - - 3 

จ านวนชั่วโมงทีถ่่ายทอดสด 6 - 41 9 57 21 12 6 21 3 3 3 201 

จ านวนผู้เขา้ชม 3,182 3,605 15,335 4,523 7,570 4,985 4,246 4,016 3,414 3,597 2,839 3,021 60,333 

  

 
   5.2  เรื่องที่ถา่ยทอดสดผา่นเครือขา่ย 

ครัง้ที ่
วนัทีแ่ละเวลา

ถา่ยทอด 
จ านวน ชม. 
ทีถ่า่ยทอด 

เรือ่ง หนว่ยงานรบับรกิาร 

1 6 มิ.ย. 56 
09.00 – 12.00 น. 

3 โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2555 
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2 

ส านักประกันคุณภาพ 

2 26 มิ.ย. 56 3 โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจ าปี 2556 กองการเจ้าหน้าที ่



184 

 

ครัง้ที ่
วนัทีแ่ละเวลา

ถา่ยทอด 
จ านวน ชม. 
ทีถ่า่ยทอด 

เรือ่ง หนว่ยงานรบับรกิาร 

09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
และถ่ายทอด Teleconference ไปยังวทิยาเขตต่างๆ 

3 5 ก.ค. 56 
9.00 – 16.00 น. 

6 โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KU-KM Day" ครั้งที่ 1 
ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

กองการเจ้าหน้าที ่

4 18-20 ก.ค. 56 
9.00 – 16.00 น. 

9 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับอาเซียนครั้งที่ 7  
เร่ือง "ทฤษฎีจุดตรึงและการหาค่าเหมาะสมที่สุด (The 7st Asian 
Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2013)" 
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

5 24 ก.ค. 56 
14.00 – 16.30 น. 

2 ชม. 
30 นาที 

การชี้แจงนโยบายการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในก ากับของรัฐ  ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

คณะเกษตร 

6 1-5 ส.ค. 56 
11.00 – 18.00 น. 

35 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2556 
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

ม.เกษตรศาสตร์ 

7 19 ส.ค. 56 
8.30 – 16.30 น. 

8 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจยั ปีงบประมาณ 2557 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพ 

ส าน างาน
คณะกรรมการวิจยั

แห่งชาติ 
8 23 ส.ค. 56 

8.00 – 15.00 น. 
7 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน 2557  

(แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014) 
สัมมนาทางวิชาการครูและอาจารยแ์นะแนว 
เร่ือง "ข้ามอนาคตระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบริบทประชาคมอาเซียน" 
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

ประชาสัมพันธ ์มก. 

9 3 ก.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

6 ก.ย. 56 
14.00 – 15.30 น. 

4 ชม. 
30 นาที 

การรายงานผลการด าเนินงานของ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ส านักประกันคุณภาพ 

10 13 ก.ย. 56 
13.00 – 16.45 น. 

3 ชม. 
45 นาที 

สัมมนาบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวชิาการ ปี 2556 
เร่ือง "ร่างกายแข็งแรง จิตเบิกบาน ท างานอยา่งมีความสุข" 
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล  ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

กองการเจ้าหน้าที ่

11 16-21 ต.ค. 56 
8.00 – 18.00 น. 

60 Brand Summer Camp 2014 
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน 2557 
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

ประชาสัมพันธ ์มก. 

12 7-8 พ.ย. 56 
9.00 – 17.00 น. 

16 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
International Biology Olympaid Advisory Board Meeting 2013 
ห้องประชุมก าพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

กองวิเทศสัมพันธ ์

13 22 พ.ย. 56 
9.00 – 17.00 น. 

7 ชม. 
30 นาที 

โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 7  
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ส านักประกันคุณภาพ 

14 13 ธ.ค. 56 
8.00 – 18.00 น. 

10 การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการ สอ.มก. 
ประจ าป ี2557    อาคารจกัรพันธ์เพ็ญศิริ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์
มก. 

15 18 ธ.ค. 56 
9.00 – 12.00 น. 

3 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันต่างประเทศ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์  
ครั้งที่ 2/2556   ห้องประชุมก าพล อดลุวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 
ป ี

กองวิเทศสัมพันธ ์

16 5 ม.ค. 57 
13.00 – 15.00 น. 

2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดสมัมนานิติวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง "การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจากศพ" 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
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ครัง้ที ่
วนัทีแ่ละเวลา

ถา่ยทอด 
จ านวน ชม. 
ทีถ่า่ยทอด 

เรือ่ง หนว่ยงานรบับรกิาร 

อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตก าแพงแสน 

17 9 ม.ค. 57 
9.00 – 12.00 น. 

3 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 9.00-
12.00 น. 
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

สหกรณ์ออมทรัพย ์
มก. 

18 4-7 ก.พ. 57 
9.00 – 16.00 น. 

25 การประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 52  การเสวนา และการอภิปรายพิเศษ 
ห้องประชุมรวงข้าว  อาคารวชิรานุสรณ์  ชั้น 2 คณะเกษตร 

กองบริการการศึกษา 

19 4 มี.ค. 57 
9.00 – 12.00 น. 

3 ประชุมสัมมนา เร่ือง “การเตรียมตัวเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ”  
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

กองการเจ้าหน้าที ่

20 9 เม.ย. 57 
9.00 – 12.00 น. 

3 โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3 
เร่ือง “Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการ
เช่ือมโยงข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพ”   
ห้องประชุมรวงข้าว  ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ 

กองการเจ้าหน้าที ่

21 20 พ.ค.57 

9.00 – 12.00 น. 

3 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามญัประจ าป ี2556                           

ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                 

กองการเจ้าหน้าที ่

สรปุผล 180.25 ชม. 21 เรือ่ง 10 หนว่ยงาน 

  

 
6.  การบริการห้องการเรยีนการสอนทางไกล 

รายการ 
จ านวน ป ี2556 (ชัว่โมง) ป ี2557 (ชัว่โมง) รวม 
วชิา ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. (ชม) 

ภาคต้น     2556  6 60 72 72 72 30 - - - - - - - 306 

ภาคปลาย  2556 รอ  - - - - - 84 84 80 80 40 40 - 408 

รวม  6 60 72 72 72 30 84 84 80 80 40 40 - 714 

    

 
7. การจดัท าเอกสารอเิล็กทรอนิกส์และคลังรปูภาพ-วดีโีอ 

รายการ 
ป ี2556 ป ี2557 รวม 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  
Ku e-magazine 

(เรื่อง) 
2,801 2,664 744 562 2,784 1,702 1,832 2,670 3,261 2236 1827 - 23,083 

คอมพิวเตอร์สัมพนัธ์ 
(เรื่อง) 

601 443 258 215 230 226 102 257 226 299 267 - 3,124 

คลังรูปภาพ-วีดีโอ   
(กิจกรรม) 

40 15 27 5 31 4 24 3 14 11 19 - 193 
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8.   การบริการมลัตมิเีดยี 

รายการ 
ป ี2556 ป ี2557  

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. รวม 
1.  พิมพ์โปสเตอร ์(ครั้ง) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.  พิมพ์เอกสารสี (ครั้ง) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.  ถ่ายภาพ (ครั้ง) 250 199 130 162 105 233 44 106 106 79 83 100 1,597 
4.  แปลงขอ้มูล (เรื่อง) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.  ส าเนาซีด ี(เรือ่ง) - - 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 
6.  สแกนภาพ (ครั้ง) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 250 199 130 162 105 233 44 106 106 79 83 100 1,597 
  
 

9.  การจดัสัมมนาวชิาการดา้นไอซทีี 

เรือ่ง 
วนัทีจ่ดั ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  

(คน) 
ผูต้อบแบบสอบถาม

(คน) 
คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ   

(คะแนนเตม็ 5.0) 
1. “การศกึษาไทยเพือ่นาคต Conference for 
Thailand Education Future (CTEF2013) 
(นิสิต 107 คน, บุคลากร มก. 3 คน, บุคคล
ทั่วไป 78 คน, สสวท 100 คน) 

13-14 ม.ิย.56 288 170 4.58 

รวม  288 170 4.58 

  

10. การอบรมดา้นคอมพวิเตอร ์    
    

ล าดบั 

หลกัสตูร วนัทีอ่บรม จ านวนผู้
เขา้อบรม 

(คน) 

จ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

คา่เฉลีย่ 
ความพงึ
พอใจ 

1 โครงการอบรมคอมพวิเตอร์ใหแ้ก ่นสิติ บคุลากร และบคุลทัว่ไป     

1 Security&Maintenance คอมพิวเตอรแ์ละเครอืข่ายส าหรับผู้ใช้งาน 11 มิ.ย.56 22 22 4.06 

2 สร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย Photoshop&Dreamweaver 19-21 มิ.ย.56 45 39 4.39 

3 สร้างและจัดการฐานขอ้มูลองคก์รดว้ย Microsoft Access 1-2 ก.ค.56 33 29 4.07 

4 เจาะลกึพัฒนาระบบฐานขอ้มูลดว้ย Microsoft Access ขั้นสูง (รุน่ที่ 2) 3-5 ก.ค.56 11 11 4.03 

5 โปรแกรม R ส าหรับงานวิจัยสถาบัน 11-12 ก.ค.56 20 19 4.26 

6 สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla (รุ่นที่ 2) 18-19 ก.ค.56 39 39 4.03 

7 Joomla Advance Template & Mobile Workshop (รุ่นที ่2) 24-26 ก.ค.56 17 15 4.27 

8 ครบเครือ่งการใช้งาน Microsoft Excel ระดับองค์กรขั้นสงู (รุ่นที่ 2) 29-31 ก.ค.56 34 33 4.18 

9 การจดัท าเอกสารอิเลก็ทรอนกิส์ด้วย iBook (iBook for Education) 15-16 ส.ค.56 23 15 4.69 

10 ตกแต่งภาพกับ Photo Application for iOS รุ่น 1 3 ก.ย.56   93 87  4.25  

11 ตกแต่งภาพกับ Photo Application for iOS รุ่น 2  6 ก.ย.56  71 62  4.42  

12 การป้องกนัและการจัดการไวรัสมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์และสมารท์โฟน 30 ก.ย. 56  112   108 3.78  

13 ผลิตส่ือด้วยการสอนด้วย Camtasia  Studio และ Snagit 21-22 ต.ค. 56   15 14  4.21  

14  สร้างเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodel 24-25 ต.ค.56  19 18  4.25 

  รวม / เฉลีย่  550  511 4.15 

2  โครงการอบรมคอมพวิเตอรใ์หแ้กห่นว่ยงานตา่งๆ ตามหลกัสตูรทีห่นว่ยงานก าหนด       หนว่ยงาน 
 จ านวน 

(คน) 
1 การสร้างแบบสอบถาม และการแบ่งปัน จัดการสารสนเทศออนไลน์ 7 ก.ค.57 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 30 
2 การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel 2010 แบบมืออาชีพ รุน่ที ่2/2556 25–26 ก.ค.56 การประปานครหลวง 138 
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3 การประยุกต์ใช้งาน Microsoft PowerPoint  2010 แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2/2556 30–31 ก.ค.56 การประปานครหลวง 143 

4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ส าหรับงานส านกังาน (รุ่นที่ 1) 12-13 ธ.ค.56 กรมพฒันาที่ดิน 40 

5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ส าหรับงานส านกังาน (รุ่นที่ 2) 16-17 ธ.ค.56 กรมพฒันาที่ดิน 40 

6 มือใหม่สร้างเว็ปไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver (รุ่นที่ 1) 18-20 ธ.ค.56 กรมพฒันาที่ดิน 40 

7 มือใหม่สร้างเว็ปไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver (รุ่นที่ 2) 23-25 ธ.ค.56 กรมพฒันาที่ดิน 40 

8 มือใหม่สร้างเว็ปไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver (รุ่นที่ 3) 19-21 ก.พ.57 กรมพฒันาที่ดิน 40 

9 มือใหม่สร้างเว็ปไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver (รุ่นที่ 4) 24-26 ก.พ.57 กรมพฒันาที่ดิน 40 

  รวม  551 

    รายการที่ 15-20 หน่วยงานเป็นผู้ประเมนิความพึงพอใจ                                                                                  

 
11. การใหบ้ริการห้องอบรม    (*เปิดให้บริการวันละ 7 ชม.)     

      11.1  ปริมาณการใหบ้ริการห้องอบรมในวนัราชการปกติ 
หอ้งประชมุ / อบรม ป ี2556 ป ี2557 รวม 

 ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  
หอ้ง 101 (ความจ ุ60 คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 140 147 140 147 126  

 งดให้บริการห้องอบรม 
   

560 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บริการ 59 42 60 49 9 159 

ร้อยละ 42.14 28.57 42.85 33.33 7.14 28.39 

หอ้ง M22  (ความจ ุ25 คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 140 147 140 147   

 งดให้บริการห้องอบรม 
434 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บริการ 42 84 21 0 126 

ร้อยละ 30 57 15.0 0 29.03 

หอ้ง M23  (ความจ ุ20 คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 140 147 140 147  

งดให้บริการห้องอบรม 
434 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บริการ 51 81 17 0 126 

ร้อยละ 36.42 55.10 12.14 0 29.03 

หอ้งคอมพวิเตอร ์ทีอ่าคารกจิกรรม  (ความจ ุ 140  คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 140 147 140 147 154 147 91 122 98 147 126 126 1,585 

จ านวน ชม. ทีม่ีผู้ใช้บริการ 56 98 149 48 80 59 57 24 41 74 45 105 836 

ร้อยละ 40 66.66 35.0 32.65 51.94 40.13 62.63 19.67 41.83 50.34 35.71 83.33 52.74 

ชัน้ 2 ทีอ่าคารศนูยก์จิกรรมนสิติ   (ความจ ุ …… คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 140 147 140 147 126   

งดให้บริการห้องอบรม 
700 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บริการ 7 0 0 70 7 84 
ร้อยละ 5.00 0.00 0.00 47.61 5.55 12.00 

  
   

       11.2 ปรมิาณการให้บรกิารห้องอบรมในวนัหยุดสดุสปัดาหแ์ละวนันักขตัฤกษ์ 

หอ้งประชมุ / อบรม ป ี2556 ป ี2557 รวม 
 ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  

หอ้ง 101 (ความจ ุ60 คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 70 49 63 63 56   

งดให้บริการห้องอบรม   
301 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บริการ 21 14 0 21 7 63 

ร้อยละ 30 28.57 0.00 33.33 12.5 20.93 
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หอ้งประชมุ / อบรม ป ี2556 ป ี2557 รวม 
 ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  

หอ้ง M22  (ความจ ุ25 คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 70 49 63 63   

งดให้บริการห้องอบรม 
245 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บริการ 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

หอ้ง M23  (ความจ ุ20 คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 70 49 63 63    

งดให้บริการห้องอบรม 
245 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บริการ 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

หอ้งคอมพวิเตอร ์ทีอ่าคารกจิกรรม  (ความจ ุ 140  คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 70 49 63 63 56 63 42 56 14 70 28 0 665 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บริการ 0 28 7 0 3 14 0 0 0 7 0 0 73 

ร้อยละ 0 57.14 11.11 0 5.35 22.22 0 0 รอ รอ รอ รอ 10.98 

ชัน้ 2 ทีอ่าคารศนูยก์จิกรรมนสิติ  (ความจ ุ …… คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 70 49 63 63 56  

งดให้บริการห้องอบรม   
301 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บริการ 0 28 0 14 0 42 

ร้อยละ 0 57.14 0.00 22.22 0 13.95 

  ) 
 
 

        11.3 ปริมาณการใหบ้ริการห้องอบรมนอกเวลาราชการ (16.30 - 20.30 น.) 
หอ้งประชมุ / อบรม ป ี2556 ป ี2557 รวม 

 ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  
หอ้ง 101 (ความจ ุ60 คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 80 84 80 84   

งดให้บริการห้องอบรม   
328 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บรกิาร 2 0 0 0 2 
ร้อยละ 2.5 0.00 0.00 0 0.63 

หอ้ง M22  (ความจ ุ25 คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 80 84 80 84   

งดให้บริการห้องอบรม   
248 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บรกิาร 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

หอ้ง M23  (ความจ ุ20 คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 80 84 80 84   

งดให้บริการห้องอบรม   
248 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บรกิาร 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

หอ้งคอมพวิเตอร ์ทีอ่าคารศนูยก์จิกรรมนสิติ  (ความจ ุ 140  คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 80 84 80 84 88 64 52 72 28 8 0 0 640 
จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บรกิาร 0 0 22 32 0 16 4 14 12 4 0 0 104 

ร้อยละ 0.00 0.00 27.5 38.09 0 25 7.69 19.44 42.85 50.0 0 0 16.25 
ชัน้ 2 ทีอ่าคารศนูยก์จิกรรมนสิติ (ความจ ุ …… คน) 
จ านวน ชม. ที่เปิดให้บริการ* 80 84 80 84 72   

งดให้บริการห้องอบรม   
320 

จ านวน ชม. ที่มีผู้ใช้บรกิาร 24 30 0 0 0 54 
ร้อยละ 30 35.71 0.00 0 0 16.88 
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 11.4   บริการห้องอบรมประเภทช าระค่าธรรมเนยีม 

รายการหอ้งอบรม 
ป ี2556 ป ี2557 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. รวม 
หอ้ง 101 (จุ 60 คน) 

- จ านวนหนว่ยงาน 11 8 7 10 2   
งดให้บริการห้องอบรม   

31 
- จ านวนชัว่โมง 77 56 41 70 13 216 
- จ านวนคน 602 354 270 550 160 1666 
หอ้ง M22 (จุ 25 คน)       

- จ านวนหนว่ยงาน 5 12 3 0   
งดให้บริการห้องอบรม   

17 
- จ านวนชัว่โมง 35 84 21 0 119 
- จ านวนคน 103 287 72 0 390 
หอ้ง M23 (จุ 20 คน)        

- จ านวนหนว่ยงาน 7 12 3 0  
งดให้บริการห้องอบรม   

19 
- จ านวนชัว่โมง 44 81 17 0 125 
- จ านวนคน 114 153 35 0 267 
หอ้งคอมพวิเตอร(์อาคารกจิกรรม  (จุ 140 คน) 
- จ านวนหนว่ยงาน 19 32 19 23 9 16 9 56 14 70 28 0 665 
- จ านวนชัว่โมง 73 149 78 77 63 67 53 0 0 7 0 0 73 
- จ านวนคน 1900 3433 1732 2130 1038 1435 1174 0 รอ รอ รอ รอ 10.98 
หอ้งคอมพวิเตอรอ์าคารกจิกรรม ชัน้ 2    
- จ านวนหนว่ยงาน 0 0 0 10 1 งดให้บริการห้องอบรม   11 
- จ านวนชัว่โมง 0 0 0 70 7  77 
- จ านวนคน 0 0 0 84 20  100 

  
 

11.5  บริการห้องอบรมประเภท ยกเวน้ /อนเุคราะหค์่าธรรมเนยีม 
 

รายการหอ้งอบรม 
ป ี2556 

ม.ิย. ก.ค.  สค กย ตค 
ดงูาน อบรม ดงูาน อบรม ดงูาน อบรม ดงูาน อบรม ดงูาน อบรม 

หอ้ง 101 (จุ 60 คน)            
- จ านวนหนว่ยงาน 0 2 0 0 0 5 1 0 0 1 
- จ านวนชัว่โมง 0 9 0 0 0 19 3 0 0 3 
- จ านวนคน 0 80 0 0 0 200 30 0 0 30 
หอ้ง M22 (จุ 25 คน)                
- จ านวนหนว่ยงาน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนชัว่โมง 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนคน 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 
หอ้ง M23  (จุ 20 คน)                 
- จ านวนหนว่ยงาน 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนชัว่โมง 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนคน 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 
หอ้งคอมพวิเตอรอ์าคารกจิกรรม (จุ 140  คน)          
- จ านวนหนว่ยงาน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
- จ านวนชัว่โมง 0 7 0 0 0 0 0 0 0 20 
- จ านวนคน 0 40 0 0 0 0 0 0 0 280 
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รายการหอ้งอบรม 
ป ี2556 

ม.ิย. ก.ค.  สค กย ตค 
ดงูาน อบรม ดงูาน อบรม ดงูาน อบรม ดงูาน อบรม ดงูาน อบรม 

หอ้งคอมพวิเตอรอ์าคารกจิกรรม ชัน้2  (จุ 140 คน) 
- จ านวนหนว่ยงาน 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนชัว่โมง 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนคน 0 40 0 70 0 0 0 0 0 0 
. 

รายการหอ้งอบรม  
ป ี2556 ป ี2557 

พ.ย. ธ.ค. พ.ค. 
ดงูาน อบรม ภายนอก ดงูาน อบรม ภายนอก ดงูาน อบรม ภายนอก 

หอ้ง 101 (จุ 60 คน)           
- จ านวนหนว่ยงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนครั้งที่ใช้งาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนชัว่โมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
หอ้ง M22 (จุ 25 คน) 0 0 0 0 0 0    
- จ านวนหนว่ยงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนครั้งที่ใช้งาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนชัว่โมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
หอ้ง M23 (จุ 20 คน) 0 0 0 0 0 0    
- จ านวนหนว่ยงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนครั้งที่ใช้งาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนชัว่โมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
หอ้งคอมพวิเตอรอ์าคารกจิกรรม  (จุ …  คน) 
- จ านวนหนว่ยงาน 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
- จ านวนครั้งที่ใช้งาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- จ านวนชัว่โมง 0 4 0 0 8 0 0 0 0 
- จ านวนคน 0 90 0 0 130 0 0 0 0 

หอ้งคอมพวิเตอรอ์าคารกจิกรรมชัน้ 2  (จุ …  คน) 
- จ านวนหนว่ยงาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
- จ านวนครั้งที่ใช้งาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
- จ านวนชัว่โมง 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
- จ านวนคน 0 0 0 0 0 0 0 150 0 
หมายเหตุ  ช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. 57  ไม่มีผู้ใช้บริการ                                                    

  

 
12.  การใหบ้ริการยืม-คนืเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต๊บุ๊คและเดสโนต๊ 

12.1  ประเภทช าระคา่ธรรมเนยีม 

เดอืน / ป ี
ป ี2556 ป ี2557 

รวม 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

จ านวนหน่วยงาน 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
จ านวนเครื่อง 0 0 0 13 10 38 8 15 0 0 0 0 84 
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12.2  ประเภทขอยกเวน้ /อนเุคราะหค์่าธรรมเนียม 

เดอืน / ป ี
ป ี2556 ป ี2557 

รวม 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

จ านวนหน่วยงาน 4 0 0 2 1 2 3 2 2 0 2 1 19 

จ านวนเครื่อง 46 0 0 21 5 19 24 18 11 0 69 3 216 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


