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การประกนัคณุภาพภายในของสํานักงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITS) เป็นการสรา้งระบบ
และกลไกในการพัฒนา  ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิการดําเนนิงานของสํานักฯ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพทีต่อ้งการพัฒนาการงานบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการและการดําเนนิงานดา้นการเรยีนการ
สอน การประกนัคณุภาพภายในสํานักฯ เป็นสว่นหนึง่ทีสํ่าคัญของกระบวนสนับสนุนการบรหิารการศกึษา
ที่ตอ้งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดําเนินการพัฒนาระบบการบริการงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร รวมถงึการจัดทํารายงานประจําปีรายงานประเมนิตนเอง (Self-Assessment 
Report) และนําเสนอใหก้บัมหาวทิยาลัย เพือ่พจิารณาและการนําไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
การบรกิารและเพือ่รองรับการประกนัคณุภาพภายนอก 

ในปีการศึกษา 2558 สํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS) ไดจั้ดทํารายงานการ
ประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนีข้ ึน้เพือ่เป็นขอ้มลูทีจ่ะชว่ยในการพัฒนาและปรับปรุง 
ในดา้นการปฏบิตังิานและบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ และมคีณุภาพ ตามเป้าหมายของการประเมนิคณุภาพ
ของมหาวทิยาลยั 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไป  

 
1. ประวตัคิวามเป็นมาของสํานกังานฯ 
 

สํานักงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITS)ไดรั้บการก่อตัง้ข ึน้เป็นสํานักงานอย่างเป็น
ทางการเมือ่วันที ่1 ตุลาคม 2550  ตามหนังสอืคําสั่งแต่งตัง้มหาวทิยาลัย ที ่161/2007  ลงวันที ่
25 กันยายน 2550  เพือ่ดูแลรับผดิชอบงานดา้นการใหบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 
Services) ใหก้บัมหาวทิยาลยั โดยไดร้วมลกัษณะงานดา้นการใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศจาก 
3 ศูนย ์เพือ่ใหบ้รหิารงานเป็นสํานักงานเพยีงสํานักงานเดยีว ซึง่ก่อนหนา้นี้งานดา้นการใหบ้รกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Services) ไดแ้บ่งหนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามลักษณะงานออกเป็น 3 
งานใหญ่ ซึง่ดูแลรับผดิชอบโดยศูนยค์อมพวิเตอร ์ศูนยเ์อยูเน็ต และศูนยพั์ฒนาระบบสารสนเทศ  
และเมื่อเดือนตุลาคม 2552 ไดม้ีการโอนยา้ยความรับผิดชอบ การวางแผน การจัดการและ
ดําเนนิการเกีย่วกับอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์โปรเจคเตอร ์และวชิวลไลเซอร ์สําหรับหอ้งเรยีน หอ้ง
ประชมุ และกจิกรรมเฉพาะกจิตา่งๆจากฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์มายังสํานักงาน ITS ตามหนังสอืคําสัง่
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ที ่201/2552 ลงวันที ่2 ตลุาคม 2552 
 

ปีการศกึษา 2555 เดอืนมกราคม สํานักงานฯไดรั้บคําสัง่เรือ่งการโอนยา้ยบคุลากรจากเดมิ 
จํานวน 74 คน เหลือ 50 คนโดยประมาณ เนื่องจากมหาวทิยาลัยมีนโยบายและแนวทางจะให ้
ดําเนนิงานสําหรับการทํางานบางสว่นในรูปแบบการบรกิารแบบ Outsource โดยคณะอนุกรรมการ 
IT Solution ไดใ้หคํ้าปรกึษา แนะนํา และพจิารณาการพัฒนาและนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้
และใหบ้รกิารแกบ่คุลากร และนักศกึษาของมหาวทิยาลัยอยา่งเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังมหีลาย
โครงการทีท่างสํานักงานฯ อยูร่ะหว่างศกึษาและดําเนนิการรวบรวมขอ้มูล เพือ่เปรยีบเทยีบกับการ
ใชบ้รกิารแบบ Outsource ในการใหบ้รกิารดูแลเครือ่งมอืและอุปกรณ์สําหรับการเรยีนการสอนใน
หอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิารในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพและการลดคา่ใชจ้า่ย 
 

ปีการศกึษา 2556 มหาวทิยาลัยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร (คณะกรรมการ ICT) ตามหนังสอืคําสั่งแต่งตัง้ของมหาวทิยาลัยที ่198/2012 ลงวันที ่25 
พฤษภาคม 2555 มผีลบงัคับใชต้ัง้แตวั่นที ่1 มถินุายน 2555 ถงึวันที ่31 พฤษภาคม 2556 ซึง่เป็น
การรวมคณะกรรมการชดุเดมิทีพ่จิารณาเรือ่งนโยบายและชดุอนุกรรมการทีพ่จิารณาเรือ่งการจัดซือ้
ใหเ้หลอืเพยีงคณะกรรมการชดุเดยีวเพือ่พจิารณาภาพรวมทัง้หมดของมหาวทิยาลยั  
 

ปีการศกึษา 2557 มหาวทิยาลัยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร (คณะกรรมการ ICT) ตามหนังสอืคําสั่งแต่งตัง้ของมหาวทิยาลัยที ่114/2558 ลงวันที ่22 
เมษายน 2557 มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อ
พจิารณาเรือ่งนโยบาย และการจัดซือ้จัดจา้งอปุกรณท์างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

2. วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธ ์

 วสิยัทศัน ์
เป็นหน่วยงานมอือาชพี ในการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ของ
มหาวทิยาลยั 

 
 พนัธกจิ 

1. พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และมคีวาม
เป็นมอือาชพีในการใหบ้รกิาร (Service Mind) ตอ่ตนเองและสว่นรวม 

2. พัฒนาการบริหารจัดการของสํานักงานฯ ในการปฏิบัติงานและการใหบ้ริการอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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3. พัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และระบบฐานขอ้มูลที่มี
ประสทิธภิาพและความถูกตอ้งแม่นยําดา้นการปฏบิัตงิานทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ สําหรับการเรยีนการสอนและการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั 

 

 เป้าหมาย 
1. เป็นหน่วยงานทีม่คีวามเป็นเลศิในการใหบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร 
2. เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นศนูยก์ลางการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่

สนับสนุนงานดา้นวชิาการและการบรหิารจัดการ 
 

 ยทุธศาสตรส์ํานกังานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การพัฒนาสํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน์ 2000 มี

ยทุธศาสตรห์ลกั ดงันี ้
ยทุธศาสตรท์ี ่1: การพัฒนาบคุลากรและระบบบรหิารจัดการการดําเนนิงานภายใน 
ยทุธศาสตรท์ี ่2: การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบเครอืขา่ยและ Data Center 
ยทุธศาสตรท์ี ่3: การพัฒนาและจัดหา Hardware และ Software ดา้น IT เพือ่การเรยีนการสอน 
ยทุธศาสตรท์ี ่4: การบรกิารพัฒนาแอพพลเิคชัน่และเว็บไซตท์ีม่ปีระสทิธภิาพ  

 
ยทุธศาสตรท์ ี ่1:  การพัฒนาบคุลากรและระบบบรหิารจัดการการดําเนนิงานภายใน 
เป้าประสงค ์

1.1 เจา้หนา้ทีม่ทีักษะดา้น IT และ จติสํานกึในงานบรกิาร 
1.2 สํานักงานฯมกีารบรหิารจัดการภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
1.3 สํานักงานฯมกีารควบคมุการใชท้รัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

กลยทุธ ์1.1 การพฒันาทกัษะดา้น IT ควบคูจ่ติสํานกึในงานบรกิาร 
1.1.1 สง่เสรมิใหบ้คุลากรไดรั้บการฝึกอบรมในหลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐานและเหมาะสมกบั

งานทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
1.1.2 สง่เสรมิใหบ้คุลากรมโีอกาสศกึษาดงูาน หรอืเขา้รับฟังการสมัมนา ในงานดา้น

บรกิารของสํานักงานฯ 
1.1.3 จัดสรรใหบ้คุลากรทกุคนมโีอกาสในการเขา้รับการอบรมของมหาวทิยาลยั 

กลยทุธ ์1.2 การพฒันาระบบรหิารงานภายใน 
1.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารการดําเนนิงานภายใน 
1.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ควบคมุการใชท้รัพยากร 
1.2.3 ปรับปรุงกระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหช้ดัเจน 

 

ยทุธศาสตรท์ ี ่2: การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบเครอืขา่ยและ Data Center 
เป้าประสงค ์

2.1 นักศกึษา อาจารย ์และเจา้หนา้ที ่สามารถเขา้ถงึระบบเครอืขา่ยไดอ้ยา่งทั่วถงึ มี
เสถยีรภาพและปลอดภยั  

2.2 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถรองรับการใชง้านระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานตา่งๆในมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธ ์2.1. การพฒันา ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรบัการพฒันาและขยายการ
ใหบ้รกิารในดา้นตา่งๆ 

2.1.1 เพิม่จดุเชือ่มตอ่เครอืขา่ยใหเ้หมาะสมตอ่ภาวการณใ์ชง้านของผูใ้ช ้
2.1.2 พัฒนาศูนยก์ลางระบบเครือ่งแม่ข่าย (Data Center) ใหม้ปีระสทิธภิาพและรองรับ

ความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ 
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ยทุธศาสตรท์ ี ่3: การพัฒนาและจัดหา Hardware และ Software ดา้น IT เพือ่การเรยีนการสอน 
เป้าประสงค ์

3.1 อปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งเรยีนมคีวามพรอ้ม และเหมาะสมตอ่การใชง้าน 
3.2 ความพรอ้มของซอฟทแ์วรท์ีเ่หมาะสมตอ่การเรยีนการสอน 

กลยทุธ ์3.1 การคดัสรรและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีเ่หมาะสมมาใช้
ในหอ้งเรยีน 

3.1.1 จัดหาอปุกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ Software ของคอมพวิเตอรท์ีถ่กูตอ้งตาม
กฎหมายลขิสทิธิท์างปัญญา 

3.1.2 ปรับปรุงอปุกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมในการใชง้าน 
สําหรับการเรยีนการสอน 

 
ยทุธศาสตรท์ ี ่4:  การบรกิารพัฒนาแอพพลเิคชัน่และเว็บไซตท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
เป้าประสงค ์

4.1 พัฒนาแอพพลเิคชัน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
4.2 แอพพลเิคชัน่และเว็บไซตท์ีไ่ดรั้บการพัฒนาสามารถรองรับการแสดงผลใน

หลากหลายแพลตฟอรม์ เชน่ IOS หรอื Android  
กลยทุธ ์4.1 การพฒันาผูใ้ชใ้หเ้ขา้ใจการพฒันาระบบสารสนเทศ 

4.1.1  จัดอบรมการใชง้าน Software  พืน้ฐาน เชน่ excel เพือ่พัฒนาใหผู้ใ้ชง้านสามารถ
นําสารสนเทศทีไ่ดจ้ากระบบไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

4.1.2 จัดอบรมการใชง้านแอพพลเิคชนัทีพั่ฒนาใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กลยทุธ ์4.2 การสนบัสนนุดา้นเครือ่งมอืในการพฒันาแอพพลเิคช ัน่ เว็บไซต ์และอปุกรณ์ 

        การใหบ้รกิาร 
4.2.1 ศกึษาเพือ่จัดหาซอฟทแ์วร ์ฮารด์แวร ์อปุกรณด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้หม้ี

ความสอดคลอ้งและประยกุตใ์ชร้ว่มกนัได ้
 
 

3. โครงสรา้งองคก์ร 
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สว่นที ่2  ผลการดาํเนนิงานตามขอ้เสนอแนะการประเมนิคณุภาพในปีการศกึษาทีผ่า่นมา  

ขอ้เสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการ IAAT 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิ
คณุภาพ 

ปีการศกึษา 2557
โครงการ/ กจิกรรมการ

พฒันา หลกัฐาน 

1. สํานักฯ ควรนําระบบการประกนั
คณุภาพของมหาวทิยาลยัมาใช ้
ในการปฏบิตังิานใหค้รบทัง้
ระบบอยา่งสมํา่เสมอ 

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

2. การจัดทํารายงานการประเมนิ
ตนเอง สํานักฯ ควรนําแผนและ
ขอ้คดิเห็นจากผูม้สีว่นรว่มและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพภายในมาปรับใช ้

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

3. ควรมกีระบวนการการบรหิาร
ภายในเกีย่วกบักลไก การ
ตดิตามงานภายในทัง้ระบบ การ
ดําเนนิงานตามแผนงาน โดย
กําหนด Job Description ของ
บคุลากรใหช้ดัเจน เพือ่เป็น
กลไกในการบรหิาร การ
ประเมนิผลการดําเนนิงานตาม
แผน และจัดใหม้มีาตรฐานการ
ใหบ้รกิารและการปฏบิตังิานที่
ชดัเจน 

1. สํานักฯ ไดจั้ดทํา SOP ที่
ครอบคลมุการดําเนนิงาน
ทัง้หมด และไดนํ้าสง่ใน
เอกสาร System and 
Mechanism 

2. สํานักฯ ไดกํ้าหนด SOP ที่
สอดคลอ้งกบัแผนงาน
ประจํา (routine) เพือ่ให ้
เป็นบรรทดัฐานในการ
ปฏบิตังิาน 

3. สํานักฯ ไดกํ้าหนด
มาตรฐานในการ
ประเมนิผลงานให ้
สอดคลอ้งกบั SOP

 เอกสาร 
ระบบ และ 
กระบวนการ 

 เอกสาร
ความสมัพันธ์
ระหวา่ง SOP 
และ OYPB 

4. ควรมกีระบวนการตดิตามงานทัง้
ระบบโดยกําหนดใหม้ี
ผูร้ับผดิชอบตามโครงสรา้ง
องคก์ร 

สํานักฯ ไดม้อบหมายบคุคล ที่
เป็นตวัแทนในการตดิตามการ
ดําเนนิงานทัง้ระบบ 

 รายงานการ
ประชมุ ITS 
Executive 
ครัง้ที ่
4/2558 

5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
เป็นขอ้มลูการบรหิาร และ
ตดัสนิใจ 

- มกีารดําเนนิงานพัฒนา
ระบบ โดยแบง่การพัฒนา
ออกเป็น phase ตาม
โครงสรา้งของสํานักฯ ซึง่
ในปัจจบุนัมกีารพัฒนาระบบ
ฝ่ายบรกิารเทคโนโลย ีโดย
ขอ้มลูทีบ่นัทกึเขา้สูร่ะบบ
สามารถนํามาจัดทํารายงาน
การปฏบิตังิาน และขอ้มลู
การเบกิใชอ้ปุกรณ์ในการ
ซอ่มบํารงุ (Spare Part) 
ทัง้คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์
ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน

 ระบบงานการ
ใหบ้รกิารผูใ้ช ้

 ระบบบนัทกึ
ขอ้มลูการ
พัฒนา
แอพพเิคชัน่ 
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ขอ้เสนอแนะตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบที ่1  กระบวนการพฒันาแผน 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิคณุภาพ 
ปีการศกึษา 2557 โครงการ/ กจิกรรมการพัฒนา หลักฐาน 

1. ควรกําหนดกระบวนการในการ
จัดเก็บขอ้มลูเกีย่วกบัการพัฒนา
แผน 

มกีารจัดเก็บขอ้มลูการเบกิจา่ย
อปุกรณ ์Spare Part 
มกีารจัดเก็บขอ้มลูความ
ตอ้งการใชง้านของ user 
มขีอ้มลูการขอใชบ้รกิารหอ้ง 
Computer Lab 
มกีารจัดเก็บขอ้มลูการขอใช ้
งาน Application 

 Request 
Form 
ขอ้มลูที่
บนัทกึ ใน 
Excel 

 ขอ้มลูการขอ
ใชง้านใน
ระบบ E-mail 

 ขอ้มลูการ
จัดเก็บใน
ระบบ 
eDocument 

 
2. สํานักงานฯควรนําผลการ

ประเมนิและผลการพจิารณา 
ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ผูบ้รหิาร และของคณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพภายในมา
ปรับปรงุแผนกลยทุธ ์และการ
ประเมนิคณุภาพประจําปี 

ยงัคงใชแ้ผนกลยทุธเ์ดมิ  
มกีารนําผลการพจิารณาของ
ผูบ้รหิารมาปรับปรงุแผนกล
ยทุธข์องสํานักงานฯ 

 รายงานการ
ประชมุ ITS 
Executive 
ครัง้ที ่
4/2558 

3. แผนกลยทุธข์องสํานักงานฯและ
แผนปฏบิตังิานประจําปี ควรให ้
บคุลากรทกุระดับมสีว่นรว่มใน
การจัดทําและกําหนดตวับง่ชี ้

ผูอํ้านวยการจัดประชมุ อธบิาย
เกีย่วกบัแผนกลยทุธใ์ห ้
คณะกรรมการ ซึง่เป็นผูแ้ทน
ของแตล่ะฝ่าย 

 รายงานการ
ประชมุ ITS 
Executive 
ครัง้ที ่4/2558

4. ควรมกีระบวนการถา่ยทอดแผน
กลยทุธข์องสํานักฯ และ
แผนการปฏบิตังิานจากผูบ้รหิาร
สูผู่ป้ฏบิตัทิุกระดบั 

ผูอํ้านวยการจัดประชมุ อธบิาย
เกีย่วกบัแผนกลยทุธใ์ห ้
คณะกรรมการ ซึง่เป็นผูแ้ทน
ของแตล่ะฝ่าย 

 รายงานการ
ประชมุ ITS 
Executive 
ครัง้ที ่4/2558

5. ควรมกีารตดิตามและประเมนิ
แผนปฏบิตังิานทัง้ระบบ 

สํานักฯ ไดม้อบหมายให ้
เลขานุการ เป็นผูต้ดิตามผล
ตามแผนปฏบิตังิาน เป็น
ประจําทกุเดอืน รวมถงึ การ
ตดิตามผลการดําเนนิงานตาม
โครงการ และรายงานในการ
ประชมุทกุครัง้ 

 รายงานการ
ตดิตาม
แผนงานและ
โครงการ One 
Year Plan 
2558 
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องคป์ระกอบที ่2  การบรหิารและการจดัการ(สกอ. 5.1 (4) ระดบัสถาบนั) 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิคณุภาพ 
ปีการศกึษา 2557 

โครงการ/ กจิกรรมการ
พัฒนา หลกัฐาน 

1. ควรวางกลไก ในการตดิตามการ
ดําเนนิงานอยา่งเป็นระบบ และมี
การบนัทกึรายงานทกุครัง้ 

มกีารจัดทําแบบสอบถาม แต่
ยงัไมค่อ่ยไดรั้บความรว่มมอื
จาก user  

 แบบสอบถาม  

2. จัดทําคูม่อืปฏบิตักิารใหค้รบถว้น
ทกุภาระหนา้ที ่

สํานักฯ ไดจั้ดทํา SOP ที่
ครอบคลมุการปฏบิตังิาน
ทัง้หมดแลว้ 

 เอกสาร ระบบ 
และ 
กระบวนการ  

3. ควรกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนา้ทีใ่นการตดัสนิใจของ
บคุลากรใหช้ดัเจน 

มกีารกําหนดนโยบายเรือ่ง
การขอเบกิยมืเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์
ITS มกีารกําหนดบคุคล
อํานาจในการตดัสนิใจของ
แตฝ่่าย ในทีป่ระชมุของ
สํานักฯ 

 ประกาศการขอ
เบกิยมืเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์

 รายงานการ
ประชมุ ITS 
Executive 
ครัง้ที ่4/2558 

4. ผูบ้รหิารควรเปิดโอกาสให ้
ผูป้ฏบิตังิานกําหนดวตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย พรอ้มทัง้ถา่ยทอด
ใหผู้ป้ฏบิตังิาน 

สํานักฯ ไดม้คํีาสัง่ ให ้
เจา้หนา้ทีท่กุแผนก ทําการ
ทบทวนแผน เพือ่ปรับปรุง
แกไ้ข 

 รายงานการ
ประชมุ ITS 
Executive 
ครัง้ที ่4/2558

5. จัดทําระบบจัดการองคค์วามรู ้
ภายในของฝ่ายตา่งๆ 

สํานักฯ ระบบจัดการองค์
ความรูภ้ายในทีไ่ดจ้ากการ
พัฒนาและการใหบ้รกิารของ
เจา้หนา้ทีข่องสํานักฯ 

 KM Website 
ของสํานักฯ 

6. ควรหาวธิวีเิคราะหผ์ลการ
ประเมนิการดําเนนิงานตาม
ภารกจิ เพือ่นํามาปรับปรุงการ
ดําเนนิงานตอ่ไป 

กําหนดใหม้กีารบนัทกึการ
เก็บงาน รวบรวมใน Monthly 
Report  

 Monthly 
Report  

7. ควรมรีะบบในการเก็บขอ้มลูที่
สมัพนัธก์บัการประเมนิผลของ
งานนัน้ๆใหค้รบทกุแผนก 

ขอ้มลูการเก็บบนัทกึงานของ
แตล่ะแผนก  

 ระบบ E-mail 
แบบฟอรม์การ 
ขอใชบ้รกิาร

8. สํานักฯควรบรูณาการ
กระบวนการทํางานในสํานักฯให ้
มคีวามสมัพันธแ์ละเชือ่มโยง 

เริม่จัดทํา SOP และกําหนด
หนา้ทีก่ารใหบ้รกิารให ้
ชดัเจน 

 SOP 

9. ควรเรง่พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่การบรหิารการภายในให ้
เสร็จสมบรูณ์ 

อยูร่ะหวา่งการพัฒนา
โปรแกรม โดยแบง่ระยะการ
พัฒนาเป็น phase ในการ
พัฒนาโปรแกรม และปัจจบุนั
มโีปรแกรมการใชง้านของ
ระบบ Spare Part ระบบงาน
บรกิารผูใ้ชง้าน ทีส่ามารถ
รายงานผลการเบกิใช ้
อปุกรณ ์และจํานวนงานที่
ใหบ้รกิาร 

 ระบบงานการ
ใหบ้รกิารผูใ้ช ้
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ขอ้เสนอแนะการประเมนิคณุภาพ 
ปีการศกึษา 2557

โครงการ/ กจิกรรมการ
พัฒนา

หลกัฐาน 

10. ควรกําหนดขอบเขตของขอ้มลูที่
ตอ้งการนําเสนอในระดับสถาบนั 
และกลไกการเก็บ และการดแูล
ขอ้มลูใหท้ันสมัย 

มกีารจัดเก็บขอ้มลูทีจํ่าเป็น
ตอ่การใหบ้รกิารและการ
วางแผนดา้น ICTของสถาบนั 

 ขอ้มลูการ
ใหบ้รกิารดา้น 
Technical 
Support การ
พัฒนา
โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์
และอปุกรณ ้
ตอ่พว่ง

11. ควรกําหนดคณุสมบตัทิีเ่ป็น 
core competencies ของ
บคุลากรใหช้ดัเจน 

มกีารกําหนด Core 
Competencies ของ
บคุลากรของสํานักฯ  

 ITS 
Personnel 
Job 
Description

12. ควรใชผ้ลการสํารวจความพงึ
พอใจ และผลจากการ
ดําเนนิงานทางดา้นการพัฒนา
บคุลากรมาเป็นสว่นหนึง่ในการ
พจิารณาเพือ่ปรับปรงุแผนการ
พัฒนาบคุลากรในปีถดัไป 

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

13. สํานักฯ ควรวางกระบวนการดา้น
การบนัทกึการเบกิจา่ยเป็นการ
ภายใน เพือ่เป็นการเปรยีบเทยีบ 
และเพือ่ความสะดวกในการใช ้
ขอ้มลูในการดําเนนิงาน

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

14. ควรทําการวเิคราะหง์บประมาณ 
และระบถุงึสาเหตขุองการเพิม่ 
หรอื ลด อยา่งมนัียสําคญัของ
การเบกิจา่ยงบประมาณ 

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

15. แผนบรหิารความเสีย่งควร
วเิคราะหค์วามเสีย่งทัง้ระบบ 

สํานักฯ ไดดํ้าเนนิการ
วเิคราะหค์วามเสีย่งใหม ่ตาม
รปูแบบทีม่หาวทิยาลยั
กําหนด 

 รายงานการ
บรหิารความ
เสีย่ง 

 

องคป์ระกอบที ่3 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิคณุภาพ 
ปีการศกึษา 2557 โครงการ/ กจิกรรมการพัฒนา หลกัฐาน 

1. คณะกรรมการแผน ควรตอ้งนํา
ผลการประเมนิ มาเป็นสว่นหนึง่
ในการวางแผนการดําเนนิงานใน
ปีถดัไป

ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

2. สํานักฯ ควรจัดทําขอ้มลู
สารสนเทศ เพือ่การใหข้อ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิคณุภาพ
ของสํานักงานฯ 

ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี
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ขอ้เสนอแนะการประเมนิคณุภาพ 
ปีการศกึษา 2557

โครงการ/ กจิกรรมการพัฒนา หลักฐาน 

3. สํานักฯควรนําระบบการประกนั
คณุภาพของมหาวทิยาลยัมาใช ้
ในการปฏบิตังิานใหค้รบทัง้ระบบ
อยา่งสมํา่เสมอ 

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

 

ตวับง่ชีเ้พิม่เตมิรายหน่วยงานสนับสนุน 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิคณุภาพ 
ปีการศกึษา 2557 โครงการ/ กจิกรรมการพัฒนา หลกัฐาน 

1. ควรจัดทํารายงานสรุปผลการ
สํารวจเครือ่งคอมพวิเตอร ์และ
อปุกรณ ์สนับสนุนการเรยีนการ
สอนทกุภาคการศกึษา 

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

2. ควรจัดทํารายงานความตอ้งการ
ในการใชง้าน Software ใน
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

3. ปรับปรงุกระบวนการรับเรือ่ง 
และขอ้มลูทีค่วรตอ้งบนัทกึใน
การรับเรือ่งตา่งๆ เพือ่ให ้
สามารถเก็บขอ้มลูทีส่ามารถ
นํามาชีว้ดัประสทิธภิาพไดด้ขี ึน้ 

 สํานักฯ ดําเนนิการปรับปรงุ
กระบวนการในการรับเรือ่ง
จัดสง่ความตอ้งการ  โดย
ผูใ้ชง้านสามารถสง่ความ
ตอ้งการในการใชบ้รกิาร
ดา้นตา่งๆ ของสํานัก ทัง้
ทางโทรศพัท ์ฟอรม์ขอใช ้
บรกิาร และ e-mail  

 แบบสอบถามเพือ่
ประเมนิผลการพัฒนา
แอพพเิคชัน่ เพือ่นํามาใหใ้น
การปรับปรงุการพัฒนาระบบ
ใหม้ปีระสทิธภิาพและได ้
ขอ้มลูถกูตอ้งตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร   

• จดหมายถงึทกุ
หน่วยงาน  

• แบบสอบถาม
เพือ่ประเมนิ
แอพพเิคชัน่ 

4. ควรมกีารสนับสนุนเครือ่ง
คอมพวิเตอรใ์หอ้าจารย ์เพือ่
เตรยีมการเรยีนการสอนอยา่ง
เหมาะสม 

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

5. ควรสํารวจความพงึพอใจในการ
ใชง้านระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลัยของผูใ้ชบ้รกิาร 

สํานักฯ ดําเนนิการสํารวจ
ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร 
โดยสํารวจจากกลุม่ตัวอยา่ง 
650 คน 

 แบบสํารวจค
วาพงึพอใจ
ประจําปี
การศกึษา 
2558 

6. ควรจัดทํารายงานสรุปผลจาก
การสํารวจ เพือ่การประเมนิ
ความตอ้งการ และความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

คณะทํางาน QT2 ไดจั้ดทํา
รายงานสรปุผลการสํารวจ
ความพงึพอใจ ประจําปี
การศกึษา 2558 เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 รายงานการ
สํารวจความ
พงึพอใจ
ประจําปี
การศกึษา 
2558 



9 
 

 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิคณุภาพ 
ปีการศกึษา 2557 

โครงการ/ กจิกรรมการพัฒนา หลักฐาน 

7. ควรจัดทําแบบสรปุผลจากการ
ประชมุของคณะกรรมการ ICT 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ AU-IS และ
การดําเนนิงานของสํานักฯ ที่
เป็นไปตามมตขิอง
คณะกรรมการ 

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

8. ควรปรับปรงุกระบวนการการ
สือ่สารในการรวบรวมขอ้มลู
สําคญัอยา่งเป็นระบบภายใน
สํานักฯ 

ยงัไมไ่ดดํ้าเนนิการ ไมม่ ี

9. ควรมกีระบวนการในการ
ประเมนิผลและนํามาปรับปรงุ
การดําเนนิงานเพือ่การบรหิาร
และ ตดัสนิใจ 

 แบบสอบถามเพือ่ประเมนิผล
การพัฒนาแอพพเิคชัน่ 
 ระบบบนัทกึขอ้มลูการขอใช ้
บรกิาร 

 รายงานสรปุผล
จาก
แบบสอบถามที่
ทําการ
ประเมนิผลการ
พัฒนา
แอพพเิคชัน่  

 รายงานสรปุผล
การเบกิใช ้
อปุกรณ์ซอ่ม
บํารงุ(spare 
part) 

 

สว่นที ่3 ผลการประเมนิคณุภาพภายในหนว่ยงานสนบัสนนุ 

ตารางสรปุคะแนนผลการประเมนิคณุภาพการดาํเนนิงานของหนว่ยงานสนบัสนนุ ปีการศกึษา 
2558 

องคป์ระกอบและตวับง่ชี ้ ผลการดาํเนนิการ คะแนน 

องคป์ระกอบที ่1 กระบวนการพฒันาแผน 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดบัสถาบนั)           5 ขอ้ 3 คะแนน 

องคป์ระกอบที ่2 การบรหิารและการจดัการ
2.1 ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารหน่วยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดับ

สถาบนั) 
5 ขอ้ 5 คะแนน 

2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน 4 ขอ้ 4 คะแนน 
2.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ 4 ขอ้ 4 คะแนน 
2.4 การบรหิารและพัฒนาบคุลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดบั

สถาบนั) 
3 ขอ้ 3 คะแนน 

2.5 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณสําหรับหน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ขอ้ 5 คะแนน 

2.6 ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ. 5.1 (3) ระดบัสถาบนั) 4 ขอ้ 4 คะแนน 
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2.7 การจัดการความรู ้(สกอ.5.1(5)ระดบัสถาบนั) 2 ขอ้ 2 คะแนน 
องคป์ระกอบที ่3 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

3.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7) 
ระดบัสถาบนั) 

4 ขอ้ 4 คะแนน 

 คะแนนเฉลีย่ 34/9 = 3.77 คะแนน 
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ก. อภปิรายภาพรวมผลการดาํเนนิงานของหนว่ยงานสนบัสนนุ 

สําหรับภาพรวมการดําเนนิงานของสํานักฯ ในปีการศกึษา 2558 นัน้สามารถสรปุไดด้งันี ้
 
1. การดําเนนิงานตามแผน OYPB 

สํานักฯไดดํ้าเนินงานตามแผนประจําปี แบ่งเป็นงานประจําทัง้หมด 30 งาน และ 
โครงการตามแผนกลยุทธ์ทัง้หมด 11 โครงการ และมีโครงการนอกเหนือแผน 1 
โครงการ มโีครงการทีไ่ดรั้บการดําเนนิการ 5 โครงการ และไมไ่ดดํ้าเนนิการ 6 โครงการ 

 
โครงการทีย่ังดําเนนิการไมสํ่าเร็จมดีงันี ้

- โครงการ 2.7 ระบบบรหิารจัดการผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตทัง้แบบใชส้ายและไรส้าย 
วทิยาเขตสวุรรณภมู ิเนือ่งจาก อยูร่ะหวา่งทดสอบระบบและรอตรวจ รับงาน 

- โครงการ 3.9 Server Consolidation Expansion เนื่องจากคณะกรรมการ 
ICT มแีนวทางจะปรับปรุงโครงสรา้งของหอ้ง Data Center และ ระบบการ
ใหบ้รกิาร server ในรูปแบบของ private cloud service ซึง่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของโครงการทีกํ่าหนดไว ้

- โครงการ 5.4 การจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
เพือ่ทดแทน เนือ่งจาก ขาดขอ้มลูอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละโปรเจคเตอรข์อง
ทางวทิยาเขตหวัหมากและวทิยาเขต ACC 

- โครงการ 8.3 การอบรมเพือ่พัฒนาการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เนือ่งจากอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิงาน ในการพจิารณาอยา่งรอบคอบ และให ้
เป็นไปตามนโนบายของ ICT และมหาวทิยาลยั 

- โครงการ 8.4 การอบรมเจา้หนา้ทีใ่หเ้ขา้ใจและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เนือ่งจากเนือ่งจากกรรมการระบบ AU-IS ทีย่ังไมม่มีตวิา่จะ
ใชแ้อพลเิคชัน่ใดในการพัฒนาระบบ ทําใหท้างสํานักงานยังไม่สามารถจัด
อบรมได ้ 

- โครงการ9.5 การพัฒนา Inventory Management System เนื่องจากอยู่
ระหวา่งดําเนนิการตรวจสอบขอ้มลูระหวา่ง ITS กบัสาํนักงานบรหิารพัสด ุ
 

2. การตรวจสอบและตดิตามการดําเนนิงาน 
ในดา้นการตดิตามการดําเนินงานตามโครงการนั้น ผูอํ้านวยการมอบหมายให ้

เลขานุการเป็นผูค้อยติดตามโครงการต่างๆที่จะตอ้งนําเขา้เสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการ ICT ของมหาวทิยาลัย และคอยบันทกึความคบืหนา้เพือ่นําเสนอในการ
ประชมุศนูยฯ์ เป็นระยะ 
 

ในสว่นของงานประจํานัน้ ผูอํ้านวยการมอบหมายใหแ้ต่ละแผนกตอ้งจัดทํารายงาน
ประจําเดอืน และนําขึน้ไวใ้นระบบ E-Document ของสํานักฯ ภายในวันที ่5 ของเดอืน
ถัดไป เพือ่รายงานเหตกุารณ์ ความคบืหนา้ และปัญหาตา่งๆของงาน และมอบหมายให ้
เลขนุการเป็นผูต้ดิตามการนําสง่รายงาน 
 

สํานักฯ กําลังพัฒนาระบบสารสนเทศในการบรหิารงานภายใน เพือ่สามารถนํามาใช ้
วเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้ ปัจจุบันนี้ ขอ้มูลส่วนมากยังถูก
จัดเก็บในรปูแบบของไฟลเ์อกสาร และไมส่ะดวกในการนํามาใชใ้นการวเิคราะห ์อยา่งไร
ก็ตาม การพัฒนามขีอ้ตดิขัดหลายดา้น โดยเฉพาะในเรือ่งของภาระงานของฝ่ายพัฒนา
โปรแกรมประยุกต ์ซึง่มภีาระงานค่อนขา้งสูง ทําใหไ้ม่สามารถพัฒนาระบบภายในได ้
อยา่งเต็มที ่ 
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3. ดา้นการประเมนิผลของการดําเนนิงาน 

สํานักฯไดทํ้าการประเมนิผลของการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตงิานประจําปี และ
นําเสนอผลไวใ้นรายงานประจําปีประจําปีการศกึษา 2558 โดยมงีานทีสํ่าเร็จตามตัวบง่ชี ้
29 งาน และไม่สําเร็จจํานวน 1 งาน และโครงการที่ไดรั้บผลสําเร็จตามตัวบ่งชี้ 5 
โครงการ ไมสํ่าเร็จตามตวับง่ชี ้6 โครงการ 
 

สํานักฯ ไดทํ้าการสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ช ้เพื่อนํามาประกอบการประเมนิ
คุณภาพการดําเนนิงานของสํานักฯ โดยไดค้ะแนนเฉลีย่ในภาพรวม 3.85  เทยีบกับปี
การศกึษา 2557 ทีไ่ด ้3.65 คะแนน โดยมจํีานวนกลุม่ตัวอย่าง 650 คน เป็น นักศกึษา 
364 คน เป็นอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที ่286 คน 
 

จากคําถามปลายเปิดเพือ่สํารวจความตอ้งการของผูใ้ชถ้งึบรกิารทีค่วรปรับปรุงหรอื
ควรจัดหา 5 อนัดบัแรกไดแ้ก ่
1. ความเร็วของระบบอนิเตอรเ์น็ต 
2. พืน้ทีค่ลอบคลมุของจุดบรกิาร WIFI  
3. ประสทิธภิาพของคอมพวิเตอรภ์าพในหอ้งปฏบิตักิาร Lab 
4. สนใจใหท้างITS จัดการอบรมเกี่ยวกับความรู เ้บื้องตน้ของระบบไอทีของ

มหาวทิยาลยั 
5. เพิม่ประสทิธภิาพและความน่าเชือ่ถอืแกร่ะบบใหบ้รกิารของมหาวทิยาลยั 

 
สรปุรายละเอยีดของการดําเนนิงานในปีการศกึษา 2558 
 
แผนกวศิวกรรมเครอืขา่ย 

1. ใหบ้รกิาร ดแูลจุดบรกิารอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย (WiFi) รวม 215 จุด  
2. ประสานงานกับบริษัท  AIS ในการติดตั ้ง  Wireless Access Point ตามมติ

คณะกรรมการ ICT รวมกนัทัง้ 4 วทิยาเขต ไมตํ่า่กวา่ 1,000 จดุ  
3. ดูแล ตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหา IP Phone ระหว่างวทิยาเขตหัวหมาก วทิยาเขต

สวุรรณภูม ิกับ City Campus และระหว่างวทิยาเขตหัวหมากกับโรงเรยีนอัสสัมชัญ
พาณชิย ์

4. บรหิารจัดการรักษาความปลอดภัยของระบบเครอืขา่ย เชน่ การตดิตัง้ Firewallและ
สทิธใินการใชง้านเครอืขา่ย 

 
แผนกวศิวกรรมระบบ 

1. ทําการสํารองและการกูค้นืขอ้มูลทีสํ่าคัญของมหาวทิยาลัยบนเครือ่งแม่ขา่ย รวมทัง้
ปี ประมาณ 5,000 ครัง้   

2. ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิารต่างๆ ที่รองรับการพัฒนาเว็บไซตแ์ละการพัฒนาแอพลเิคชั่น
ต่างๆ เชน่ ระบบ Linux, Windows, Joomla, Moodle และอืน่ๆ ตลอดจนการตดิตัง้คา่
การเชือ่มตอ่ระบบฐานขอ้มลูหลกั จํานวน 20 ระบบ/เว็บไซต ์

3. บรหิารจัดการเว็บไซตท์ีจ่ัดเก็บอยูบ่นเครือ่งแมข่า่ยจํานวน 195 เว็บไซต ์
4. ปรับปรุงเวอรช์ัน่ของระบบ Moodle จาก 2.6 ไปเป็น 2.9 ของเว็บไซตบ์รหิารจัดการ

การเรยีนการสอน (LMS – Learning Management System) เพือ่ใหร้ะบบมคีวาม
ทันสมัย ใชง้านง่ายขึน้และรองรับหลายระบบปฏบิัตกิารทัง้บนเครื่องคอมพวิเตอร์
และบนโทรศัพทม์อื โดยไดทํ้าการสํารองขอ้มูลรายวชิาจากเวอรช์ั่นเก่าและสรา้ง
เพิม่รวมทัง้หมด 319 วชิา 

5. จัดเตรียมและดูแลระบบการจัดสอบออนไลน์ (Quiz Online) โดยมีการจัดสอบ
ทัง้หมด 20 ครัง้ รวมจํานวนนักศกึษา 9,162 คน 

 
แผนกระบบสารสนเทศองคก์ร 
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1. ตรวจสอบการ Connect Database ระหว่างเครื่อง Client และ Server เป็นช่วง
ระยะเวลาทกุ 1 ชัว่โมง ตลอดชัว่โมงการทํางานทกุวนั 

2. Rebuild Indexes และ Shrink Database ทกุสปัดาหด์งันี ้
1. PAYROLL   

- Shrink Database ทกุวันอาทติยเ์วลา 24:00 น. รวมเป็น 43 ครัง้ 
- Rebuild Indexes 6 เดอืนครัง้ชว่งเวลา 12:00 น. รวมเป็น  2 ครัง้ 

2. HRISDB  
- Shrink Database ทกุวันอาทติยเ์วลา 01:00 น. รวมเป็น 43 ครัง้ 
- Rebuild Indexes 6 เดอืนครัง้ชว่งเวลา 12:00 น. รวมเป็น   2 ครัง้ 
 

แผนกบรกิารผูใ้ช ้
1. ตดิตัง้อปุกรณ ์IT สําหรับกจิกรรมของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานตา่งๆ ภายใน 

 มหาวทิยาลัย เชน่กจิกรรมของสํานักทะเบยีนและประมวลผล การสัมมนา อบรม 
งาน 

 นทิรรศการ แขกเยีย่มชม  และใชเ้พือ่การดําเนนิงานของสํานักงานตา่งๆ 
- วทิยาเขตสวุรรณภมู ิจํานวน 813 งาน 
- วทิยาเขตหวัหมาก   จํานวน 233  งาน 

2. ดูแลอุปกรณ์ คอมพวิเตอร ์และระบบภาพ เชน่เครือ่ง Projectorในหอ้งเรยีนและ
การ 
บํารงุรักษา 
- วทิยาเขตสวุรรณภมู ิ จํานวน  1077 งาน 
- วทิยาเขตหวัหมาก  จํานวน     59  งาน 

แผนกหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์
1. บรกิารคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา การวจัิย และกจิกรรมของคณะและหน่วยงาน

ตา่งๆ เชน่  
 สํานักทะเบยีนและประมวลผล กจิการนักศกึษา จํานวน 36,749 คน 
2. บรกิารคอมพวิเตอรสํ์าหรับการเรยีนภาคปฏบิัต ิและการสอบออนไลน์รวมจํานวน 

39 วชิา 
3. งานตดิตัง้โปรแกรมตามคํารอ้งขอของผูใ้ชจํ้านวน 122 งาน  
4. งานตรวจสอบและใหบ้รกิารเครือ่งพมิพง์าน 114 งาน   

 
แผนกบรกิารเทคโนโลยกีารศกึษา 

บรกิารตรวจขอ้สอบและรายงานผลสอบในแตล่ะรายวชิาทีไ่ดจั้ดสอบกลางภาค  

แผนกโครงการพเิศษ 
1. บรหิารจัดการเว็บไซต ์ใหแ้กม่ลูนธิชิยัพัฒนา และ มลูนธิ ิ5 ธันวา มหาราช รวมถงึ

ดแูลอปุกรณ์ IT ใหแ้ก ่หอ้งสมุดสมเด็จพระเทพฯ ภายในวังสวนจติรลดา ซึง่ในปี
การศกึษา 2558 ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ เนือ่งจากมลูนธิ ิ5 ธันวา ไดต้ัดสนิใจ
ใหบ้รษัิทเอกชนแหง่หนึง่เป็นผูด้แูลเว็บไซตแ์ทน คณะกรรมการ ICT จงึเห็นชอบ
ใหทํ้าการบรหิารเว็บไซตต์่อไป แต่เปลีย่นชือ่จาก www.belovedking.com เป็น 
www. belovedking. au. edu แ ล ะ  จ า ก  www. belovedqueen. com เ ป็ น 
www.belovedqueen.au.edu  

2. เขา้ร่วมสัมมนากับบรษัิทภายนอกเพือ่ศกึษาเทคโนโลยทีีท่ันสมัยและนําความรู ้
กลบัมาประยกุตแ์ละพัฒนาการใหบ้รกิารรวมจํานวน 17 ครัง้ 
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แผนกพฒันาเว็บไซต ์

1. พัฒนาเว็บไซตใ์หม่ตามคํารอ้งขอของผูใ้ชร้วมจํานวน 5 เว็บไซตเ์พือ่สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของหน่วยงานประชาสัมพันธห์ลักสตูรและการจัดทํา QA ของคณะและ
หน่วยงานสนับสนุน 

2. ดูแล ปรับปรุงขอ้มูลเนื้อหา ออกแบบ ตกแต่งรูปภาพเว็บไซตท์ีอ่ยู่ภายใตก้ารดูแล
ของสํานักงานฯ จํานวน 26 เว็บไซตทํ์าการปรับปรงุขอ้มลูรวม 888 ครัง้ 

3. ใหคํ้าปรกึษาใหก้ับหน่วยงานอืน่ทีต่อ้งการปรับปรุงขอ้มูลเองทัง้หมด 12 เว็บไซต์
จํานวนทีทํ่าการปรับปรงุ 41 ครัง้ 

แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต ์

1. โปรแกรมและระบบสารสนเทศทีท่างสํานักงานฯ ไดพั้ฒนาในปี 2558 มดีงันี ้ 
1. ระบบของสํานักทะเบยีนและประมวลผล 

- ชือ่ระบบ : Attendance Report Application วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นการ
อํานวยความสะดวกใหแ้กอ่าจารยผ์ูส้อนใหส้ามารถจัดพมิพ ์รายชือ่นักศกึษา
ภายใตร้ายวชิาและ section เพือ่ใชป้ระกอบการตรวจเชค็การเขา้เรยีนของ
นักศกึษา 

- ชือ่ระบบ : E-Grading  Systemวตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นการอํานวยความสะดวก 
ในการคํานวณและประมวลผล 

- ชือ่ระบบ : Transfer Grade  วตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นการอํานวยความสะดวก
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีสํ่านักทะเบยีนในการโอนเกรดที ่อาจารยผ์ูส้อนจัดสง่มา 
เพือ่นําเขา้สูร่ะบบทะเบยีนวัดผล  

- -ชือ่ระบบ :Receipt payment (send mail receipt)วัตถปุระสงคเ์พือ่ทําการ
คํานวณคา่ใชจ้่ายจากไฟลข์องธนาคาร และจัดสง่ใบเสร็จใหนั้กศกึษาทาง 
e-mail ชือ่ระบบ : Print Bill Payment วตัถปุระสงคเ์พือ่อํานวยความสะดวก
ใหแ้กนั่กศกึษาในการชาํระคา่เทอม 

- ชือ่ระบบ : Admission Result 
(http://application.its.au.edu/admissionresult/) วัตถปุระสงคร์ว่มกบั
สมาคมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย ในการจัดทําประกาศผลการสอบเขา้
ศกึษาระดบัอดุมศกึษา (Admission ) 

2. ระบบของสํานักทรัพยากรบคุคล (HRIS) 
- ชื่อระบบ : Employee Survey วัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการบันทกึขอ้มูล

บคุลากรของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นปัจจุบันทัง้ขอ้มูลสว่นบคุคล และถ่ายภาพ
ปัจจบุนัของบคุลากร 

- ชือ่ระบบ : HM Special  Projectวัตถุประสงคเ์พื่อดําเนินการบันทกึขอ้มูล
ประวัตกิารไดรั้บขัน้เงนิเดอืน ความด ีรางวัล ความผดิ ทีไ่ดรั้บการและ ระบบ
ทีใ่ชใ้นการโอนขอ้มูลภายในสํานักระหว่างฝ่ายทะเบยีนประวัตบิุคลกรและ
ระบบเงนิเดอืน 

3. ระบบของสํานักรองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนักศกึษาวัตถุประสงคเ์พื่อรวบรวม
ขอ้มลูการเขา้ใชบ้รกิารศนูยก์ฬีาของบคุลกรของมหาวทิยาลยั  

4. สํานักวจัิยและบรกิารวชิาการ 
- ระบบ :Research Information System (IRAS) วัตถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นการ

สบืคน้ผลงานวจัิยของอาจารยม์หาวทิยาลัยอัสสัมชัญฯ ที่มีผลงานวจัิยที่
ตอ้งการเผยแพร ่
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- ระบบบริหารจัดการขอ้มูลนักกีฬามหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ (Database of 
Athletes)  ระบบทีช่ว่ยในการบรหิารจัดการ บนัทกึขอ้มลูประวตันัิกกฬีา และ
การเขา้ร่วมการแขง่ขันตามประเภทชนดิกฬีาต่าง ๆ รวมถงึผลงานทีผ่่านมา
ของนักกฬีา   

- โมดลู Major  Declaration ของคณะบรหิารธุรกจิใน  Advising System  ที่
ช่วยในการจัดเก็บ รวบรวม  และนัดหมายสําหรับนักศกึษาและอาจารยท์ี่
ปรกึษา ในการเขา้พบ และบันทกึขอ้มูลการใหคํ้าปรกึษา เพือ่สนับสนุนการ
เรยีนการเรยีนของนักศกึษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  Major  Declaration   

 

ข. อภปิรายภาพรวมขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุของหนว่ยงานสนบัสนนุ 

ในดา้นการวางแผน สํานักฯ ยังขาดการประเมนิผลของแผนกลยทุธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่
สํานักฯ เห็นควรทีจ่ะตอ้งมกีารพัฒนาการวางแผนใหเ้ป็นระบบในการรวบรวมขอ้มูลเพือ่นํามา
ประเมนิ ในส่วนของแผนกลยุทธ์ในปีการศกึษา 2559 และในการตดิตามการดําเนินงานนัน้ 
สํานักฯ ควรทีจ่ะมกีารทบทวนแผนกลยทุธแ์ละพัฒนาระบบและกลไกในการตดิตามและรายงาน
ผลใหด้ขี ึน้กวา่ทีเ่ป็นอยู ่ 
 

สํานักฯ ไดต้ระหนักถงึความคลาดเคลือ่นของแผนงบประมาณ ทีใ่ชสํ้าหรับงานดา้นการ
ซอ่มแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ โดยสํานักฯ จะดําเนนิการจัดเก็บและรวบรวมขอ้มูลทีสํ่าคัญ
เพิ่มเติม เพื่อใชป้ระกอบในการพิจารณาสําหรับงานซ่อมแซมบํารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่รองรับงานดา้นการเรยีนการสอน  และงานของหน่วยงานในมหาวทิยาลัย โดย
ขอ้มูลจะสามารถเปรียบเทยีบค่าใชจ้่าย และความคุม้ค่าในการขอจัดซือ้จัดจา้งหรอืซอ่มแซม 
โดยการประสานและขอขอ้มูลจากสํานักงานบรกิารพัสด ุเพือ่นําไปใชป้ระกอบในการจัดทําแผน
งบประมาณในปีตอ่ไป 

 
ในดา้นการพัฒนาบคุลากรนัน้ สํานักฯ ควรดําเนนิการใหก้ารพัฒนาบคุลากรเป็นไปตาม

แผนทีกํ่าหนดไว ้และวางกลไกในการตดิตามประเมนิผลว่า เมือ่บุคลากรไดรั้บการอบรมแลว้ 
สามารถนําความรูม้าพัฒนาในการปฏบิัตงิานไดอ้ย่างไรบา้งและสนับสนุนใหบุ้คลากรไดนํ้า
ความรูนั้นมาถ่ายทอดใหก้ับสมาชกิคนอื่นๆในหน่วยงาน พรอ้มทั ้งจัดทําการประเมินผล
ความสําเร็จของการพัฒนาบคุลากรดว้ย 
 
สํานักฯ ควรวางแผนการจัดการองคค์วามรูใ้หช้ดัเจน และวางระบบในการแสวงหาความรู ้และ
การถา่ยทอดความรูนั้น้ใหแ้กบ่คุลากรคนอืน่ หรอืเผยแพรใ่หเ้ป็นสาธารณะประโยชน ์ 
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สว่นที ่4  ผลการดาํเนนิงานตามตวับง่ชี ้

องคป์ระกอบที ่1 กระบวนการพฒันาแผน 

ตวับง่ชีท้ ี ่1.1 กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดบัสถาบนั) 

ผลลพัธ ์

ตวับง่ชี ้ ผลการดําเนนิการ คะแนน 
1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดบั
สถาบนั) 

5 ขอ้ 3 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 

 1 หน่วยงานมกีารจัดทําแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั โดย
การมสีว่นรว่มของบคุลากรทกุระดบัในหน่วยงาน

 2 หน่วยงานมกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจําปีครอบคลมุ
ทกุภารกจิของหน่วยงาน

 3 หน่วยงานจัดทําตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจําปี และคา่เป้าหมาย
ของแตล่ะตวับง่ชี ้เพือ่วัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยทุธแ์ละ
แผนปฏบิตักิารประจําปี 

 4 หน่วยงานมกีารดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจําปี 
 5 หน่วยงานมกีารตดิตามผลการดําเนนิงานตามตวับง่ชีข้องแผนปฏบิตักิารประจําปี

อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 6 หน่วยงานมกีารประเมนิผลการดําเนนิงานตามตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธอ์ยา่งนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้และรายงานผลตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 7 หน่วยงานมกีารนําผลการประเมนิและผลการพจิารณา ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะ

ของผูบ้รหิารและคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์
และแผนปฏบิตักิารประจําปี 

 
เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  
มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ

2 หรอื 3ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

4 หรอื5 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

6ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

7 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

เพือ่ใหบ้คุลากรทกุระดับมสีว่นร่วมในการจัดทําแผนกลยทุธใ์หม้ากขึน้ ในปีการศกึษา 2558 
สํานักฯ จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการ QT2 ซึง่ประกอบดว้ยบคุลากรจากทุกแผนก จัดการประชมุ 
เพือ่ทบทวนแผนกลยุทธข์องหน่วยงาน และนําเสนอขอ้คดิเห็นมายังคณะกรรมการ QT เพือ่นําไป
ประกอบการพจิารณา และวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งกบัแผนของมหาวทิยาลยัในขัน้ตอนสดุทา้ย 
 

ทางสํานักฯ ไดม้กีารจัดทําแผนงานประจํา และโครงการตามแผนกลยุทธข์องสํานักฯ ที่
สอดคลอ้งกบักลยทุธห์ลกัของมหาวทิยาลยั  โดยใหบ้คุลากรทกุระดับในหน่วยงานมสีว่นรว่มในการ
วางแผนงานและโครงการประจําปี 2558 โดยทางสํานักฯ ไดม้กีารดําเนนิงานดงันี ้

 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการ QT ใหเ้ป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยทุธ ์
2. คณะกรรมการ QT ทบทวนแผนกลยุทธ์เดมิของสํานักฯ และแผนกลยุทธ์ของ

มหาวทิยาลยัรว่มกบัคณะกรรมการ QT2 
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3. มอบหมายใหค้ณะกรรมการ QT2 จัดการประชมุยอ่ยในแตล่ะแผนกเพือ่ทบทวนแผน
กลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัลักษณะงานและความรับผดิชอบของแผนกนัน้ๆ และนําเสนอ
ขอ้คดิเห็นมายังคณะกรรมการ QT เพื่อนําไปประกอบการพจิารณา และวเิคราะห์
ความสอดคลอ้งกบัแผนของมหาวทิยาลยัในขัน้ตอนสดุทา้ย 

 
 
เกณฑม์าตรฐาน 2 

ในกระบวนการจัดทําแผนงานและโครงการประจําปี 2558 (OYPB) คณะกรรมการ QT ไดนํ้า
แผนกลยุทธข์องสํานักฯ มาใชใ้นการวางแผนจัดทําโครงการในปีการศกึษา 2558 เพือ่ใหส้มัฤทธิ์
ผลตามยทุธศาสตรข์องสํานักฯ โดยไดจั้ดทําโครงการทัง้หมด 6 โครงการ ดงันี ้

1. โครงการที่ 3.9 Server Consolidation Expansion เพื่อพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
ระบบเครอืขา่ยและ Data Center โดยใชก้ลยทุธ ์2.1 การพฒันา ปรับปรงุโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาและขยายการใหบ้รกิารในดา้นตา่งๆ 

2. โครงการที่ 5.4 การจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อ
ทดแทนเพือ่พัฒนาและจัดหา Hardware และ Software ดา้น IT เพือ่การเรยีนการ
สอนโดยใช ้กลยุทธ ์3.1การคัดสรร และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สือ่สาร ทีเ่หมาะสมมาใชใ้นหอ้งเรยีน 

3. โครงการ 8.2 การอบรมพฒันาบคุลากร  และ โครงการ 8.3 การอบรมเพือ่พัฒนาการ
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การพัฒนาบคุลากรและระบบบรหิารจัดการ
การดําเนนิงานภายใน โดยใชก้ลยทุธ ์1.1 การพัฒนาทักษะดา้น IT ควบคูจ่ติสํานกึ
ในงานบรกิาร  

4. โครงการที่ 9.3 การจัดซือ้ซอฟแวร์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิาร เพื่อ การ
บรกิารพัฒนาแอพพลเิคชั่นและเว็บไซตท์ีม่ีประสทิธภิาพ เพือ่การพัฒนาบุคลากร
และระบบบรหิารจัดการการดําเนนิงานภายใน โดยใช ้กลยุทธ ์4.2 การสนับสนุน
ดา้นเครือ่งมอืในการพัฒนาแอพพลเิคชัน่ เว็บไซต ์  

5. โครงการที ่9.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงาน ITS (Project and Job 
Management System) และโครงการที ่9.5 การพัฒนา Inventory Management 
System โดยใชก้ลยทุธ ์1.2 การพฒันาการบรหิารงานภายใน 
 

เกณฑม์าตรฐาน 3 
ทางสํานักฯ ไดม้ีกําหนดตัวบ่งชี้ของหน่วยงานไวใ้นแผนงานและโครงประจําปี 2558 

(OYPB) เพือ่เป็นตวัชีว้ัดความสําเร็จของทัง้ 6 โครงการ 
 

1. โครงการที่  3.9 Server Consolidation Expansion กําหนดใหใ้ชร้ อ้ยละของ
ระบบงานทีไ่ดรั้บการ migrate ไปยังเครือ่งแมข่า่ยประสทิธภิาพสงู และ จํานวนครัง้
ของการตดิ computer virus บนเครือ่งแมข่า่ยทัง้หมดเป็นตวัชีว้ดัผลสําเร็จ 

2. โครงการที่ 5.4 การจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อ
ทดแทน กําหนดใหใ้ช ้รอ้ยละของหอ้งเรียนทีไ่ดรั้บการตดิตัง้อุปกรณ์ที่เหมาะสม  
เป็นตวัชีว้ดัผลสําเร็จ 

3. โครงการ 8.2 การอบรมพฒันาบคุลากร  และ โครงการ 8.3 การอบรมเพือ่พัฒนาการ
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กําหนดใหใ้ช ้จํานวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการอบรม
ดว้ยหลักสตูรมาตรฐาน และ จํานวนชัว่โมงการเขา้รับฟังงานสมัมนาหรอืการศกึษาดู
งานตอ่คนตอ่ปี เป็นตวัชีว้ดัผลสําเร็จ 

4. โครงการที ่9.3 การจัดซือ้ซอฟแวรเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิาร กําหนดใหใ้ช ้
จํานวนแอพพลเิคชั่นและเว็บไซต ์ที่ไดรั้บการปรับปรุงใหร้องรับการแสดงผลได ้
มากกวา่ 1 แพลตฟอรม์เป็นตวัชีว้ัดผลสําเร็จ 

5. โครงการที ่9.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงาน ITS (Project and Job 
Management System) และโครงการที ่9.5 การพัฒนา Inventory Management 
System โดยใชก้ลยุทธ ์1.2 การพัฒนาการบรหิารงานภายใน กําหนดใหใ้ชร้อ้ยละ
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ของความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิารงานภายใน และรอ้ยละของ
อุปกรณ์เบกิจ่ายทีไ่ดรั้บการบันทกึขอ้มูลและสบืคน้สถานะปัจจุบันได ้  เป็นตัวชีวั้ด
ผลสําเร็จ 
 

เกณฑม์าตรฐาน 4 
 สํานักงานฯ ไดดํ้าเนนิการในสว่นของแผนปฏบิตังิานตามแผนงานและโครงการประจําปี
การศกึษา 2558 โดยผูอํ้านวยการมอบหมายใหเ้ลขานุการทําหนา้ทีใ่นการตดิตามความคบืหนา้ตาม
ระยะเวลาในการดําเนนิงานแผนงานและโครงการ ซึง่ไดนํ้าแผนงานและโครงการเขา้วาระการ
ประชมุของคณะกรรมการ ICT โดยใหส้อดคลอ้งกบัเวลาทีจ่ะตอ้งเริม่ดําเนนิแผนงานและโครงการ 
และประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบโครงการในเรือ่งของรายละเอยีดตา่งๆ 

 
ในสว่นแผนงานประจําของสํานักฯ ผูอํ้านวยการไดกํ้าหนดใหเ้จา้หนา้ทีท่กุคนจัดทํารายงาน

ประจําเดอืน (Monthly Report) และนําไฟลข์ึน้ (Upload) ทีร่ะบบ  
ITS E-Document ภายในสัปดาหท์ี่ 1 ของทุกเดอืน และใหฝ่้ายเลขาฯ ของสํานักฯ ดําเนินการ
ตรวจสอบและรายงานที่ประชุมรับทราบ ตามวาระการประชุมคณะกรรมการ QT ครัง้ที่ 3/2558  
   
เกณฑม์าตรฐาน 5 
 สํานักฯไดร้ายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารประจําปี และรายงานความคบืหนา้
ตอ่คณะกรรมการ ICT อยูเ่ป็นระยะ ตามระเบยีบวาระการประชมุ 
 

1. ทุกวาระการประชมุคณะกรรมการ QT ทางฝ่ายเลขานุการของสํานักฯ จะรายงานผล
การดําเนนิแผนงานและโครงประจําปี 2558 (OYPB) รวมถงึปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ใน
กรณีไมส่ามารถเริม่ดําเนนิงานได ้ใหท้ีป่ระชมุไดรั้บทราบในทกุวาระการประชมุ และ
ไดจั้ดทําเอกสารสรปุการตดิตามแผนงานและโครงประจําปี 2558 (OYPB)   

2. ผูอํ้านวยการไดร้ายงานผลการดําเนินงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการ ICT 
เพื่อพจิารณาและตัดสนิใจถงึความเหมาะสม และความคุม้ค่าในการใชง้านเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของมหาวทิยาลยั  

3. สํานักฯ ไดจั้ดทําสรุปผลการดําเนนิงาน (AR) ตามแผนงานและโครงประจําปี 2558 
(OYPB) 

 
 
ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรพัฒนากลไกในการตดิตามความคบืหนา้ของการดําเนนิงาน โดยการนํางาน และ 
กจิกรรม ทัง้หมดมาจัดวางเป็น grant chart ใหช้ดัเจน 

2. ควรนําขอ้มลูการประเมนิผล จากงานประจําและโครงการตามแผนกลยทุธ ์มาประเมนิผล
สําเร็จของแผนกลยทุธ ์

 
หลกัฐาน 

1. คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ QT 
2. คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ QT2 
3. แผนงานและโครงการ ประจําปีการศกึษา 2558 (OYPB) 
4. รายงาน Annual Report2015 
5. รายงานการประชมุ ICT  
6. รายงานการประชมุ ITS Executive 
7. ระบบ ITS E-Documents  
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องคป์ระกอบที ่2  การบรหิารและการจดัการ 

ตวับง่ชีท้ ี ่2.1  ภาวะผูน้ําของผูบ้รหิารหนว่ยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดบัสถาบนั) 
 
ผลลพัธ ์
 

ตัวบง่ชี ้ ผลการดําเนนิการ คะแนน 
2.1  ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารหน่วยงาน (สกอ.5.1 (4) 

ระดับสถาบนั) 
5 ขอ้ 5 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 ผูบ้รหิารของหน่วยงานมวีสิยัทัศน ์กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน และสามารถถา่ยทอด

ไปยงับคุลากรทกุระดับ มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มกีารนําขอ้มลูสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏบิตังิานและพัฒนาหน่วยงาน 
 

 2 ผูบ้รหิารของหน่วยงานมกีารกํากบั ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนและภารกจิของหน่วยงาน 
 

 3 ผูบ้รหิารของหน่วยงานสนับสนุนใหบ้คุลากรของหน่วยงานมสีว่นรว่มในการบรหิารจัดการ 
ใหอํ้านาจการตัดสนิใจแกบ่คุลากรตามความเหมาะสม 
 

 4 ผูบ้รหิารของหน่วยงานถา่ยทอดความรูแ้ละสง่เสรมิพัฒนาผูร้ว่มงานเพือ่ใหส้ามารถทํางาน
บรรลวุตัถปุระสงคข์องหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
 

 5 ผูบ้รหิารของหน่วยงานบรหิารงานดว้ยหลักธรรมาภบิาล โดยคํานงึถงึประโยชนข์อง
หน่วยงาน สถาบัน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีารดําเนนิการ 
1 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
2 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
3 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
4 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
5 ขอ้ 

 
ผลการดาํเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

ผูบ้รหิารของหน่วยงานมวีสิัยทัศน์ กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน และสามารถถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มกีารนําขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏบิตังิานและพัฒนาหน่วยงาน โดยมกีารดําเนนิการดงันี ้

 
 ผูอํ้านวยการสํานักฯ แตง่ตัง้ใหค้ณะกรรมการ QT เป็นคณะกรรมการในการจัดทําแผนกล

ยทุธข์องหน่วยงาน 
 ผูอํ้านวยการสํานักฯ เป็นหัวหนา้ในที่ประชุมสําหรับการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิและใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องมหาวทิยาลยั 
 แผนกลยทุธไ์ดรั้บการถา่ยทอดลงไปยังบคุลากรผ่านคณะทํางาน QT2 เพือ่ใหบ้คุลากร

ทกุฝ่ายไดท้บทวนแผนอกีครัง้หนึง่ 
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เกณฑม์าตรฐาน 2 
ผูอํ้านวยการสํานักฯ วางกลไกในการตดิตามการดําเนินงานตามแผน โดยแบ่งเป็นงาน 

ประจํา และ งานตามโครงการ สําหรับงานประจํานัน้ ผูอํ้านวยการสํานักฯ มคํีาสั่งใหบุ้คลากรทุก
แผนก ตอ้งจัดทํารายงานการดําเนนิงานประจําเดอืน และสง่รายงานไวใ้นระบบ ITS E-Document 
ภายในสปัดาหท์ี ่1 ของทกุเดอืน สว่นกรณีงานการตดิตามโครงการนัน้ เลขานุการจะดําเนนิการสรุป
ความคบืหนา้ และรายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ QT เพือ่รับทราบตามวาระ 

 
เกณฑม์าตรฐาน 3 
 ตามวาระการประการประชุมครัง้ที่ 4/2558 ผูอํ้านวยการสํานักฯ กําหนดขอบเขตการ
ตัดสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิานใหห้ัวหนา้ของแต่ละแผนกสามารถตัดสนิใจในการ
ดําเนนิการได ้เชน่ การตดัสนิใจในการนําเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร ทีม่อีตัราการใชง้าน
นอ้ย มาเสรมิในการจัดกจิกรรมในกรณีเร่งดว่น หรอืไม่สามารถหาเครือ่งอืน่ได ้หรอืการมอบหมาย
ใหส้ามารถตดัสนิใจ อนุญาต หรอื ไมอ่นุญาต ในการดําเนนิการเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ในกรณีเรง่ดว่นและ
ไม่สามารถตดิตอ่ผูบ้รหิารได ้โดยผูอํ้านวยการไดม้อบหมายใหผู้แ้ทนจากแตล่ะฝ่ายงานทัง้ 3 ฝ่าย 
เพื่อเป็นผูแ้ทนในการดูแลและประสานงานของแต่ละฝ่าย เพื่อใหเ้กดิความชัดเจนและสามารถ
ตดิตามงานไดจ้ากแตล่ะฝ่ายภายในสํานักงานฯ ดงันี ้ 

1. คณุอธภิทัร เป็นผูแ้ทนสําหรับฝ่ายวศิวกรรม 
2. คณุอรรถวทิย ์เป็นผูแ้ทนสําหรับฝ่ายบรกิารผูใ้ช ้
3. คณุพสิมัย เป็นผูแ้ทนสําหรับฝ่ายพัฒนาโปรแกรม    
 

ผูอํ้านวยการสํานักฯ วางกลไกในการสือ่สารกบับคุลากรในทกุระดับผา่นคณะกรรมการ QT2 

ซึง่จะมสีว่นรว่มในการประชมุกบัคณะกรรมการ QT เพือ่ถา่ยทอดความตอ้งการ หรอืขอ้ตดิขดัในการ
ปฏบิตังิานใหแ้กผู่บ้รหิารไดร้ับทราบ โดยคณะกรรมการ QT2 มหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบ ดงันี ้

1. กําหนด และแตง่ตัง้หวัหนา้ และเลขานุการภายในทมีงาน เพือ่เป็นตวัแทนในการรับ 
 นโยบายการทํางานจากคณะกรรมการ QT เพือ่นํามาดําเนนิการ  
2. ใหค้ณะกรรมการ QT2 มอํีานาจในการตดิตามงาน สามารถตรวจสอบการทํางานของ 
 เจา้หนา้ทีใ่นแผนกของตนเองได ้และรายงานใหค้ณะกรรมการ QT และหวัหนา้ทราบ    
3. จัดประชมุภายในทมีงาน QT2  ตามความเหมาะสม เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นการ 
 ทํางานของแตล่ะแผนกและประสานงานใหเ้จา้หนา้ทีค่นอืน่ๆในแผนกของ 
 ตนเองทราบ 
4. คดิเพือ่พัฒนาระบบการทํางานของสํานักงานฯ และนําเสนอใหค้ณะกรรมการ QT ทราบ  
 และนําแผนงานทีไ่ดรั้บการอนุมัตแิลว้มาปฏบิตั ิ
5. จัดทําประกาศ ประชาสมัพันธข์า่วสารใหเ้จา้หนา้ทีท่กุคนภายในแผนกของตนเองรับทราบ 
6. จัดทําแบบสํารวจ และสรุปผลการสํารวจความพงึพอใจของผูข้อใชบ้รกิาร (Users) สําหรับ

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารแกอ่าจารย ์นักศกึษา และเจา้หนา้ที ่ของภาคการศกึษาที1่ และ 2  
7. ทําแบบสํารวจ และสรปุผลการสํารวจความพงึพอใจของบคุลากรภายในสํานักงาน ITS  
8. รวบรวมขอ้มูลเพือ่จัดทํา SAR และ Annual Report  เพือ่เป็นแนวทางในการทําผลสรุปให ้

คณะกรรมการ QT 
9. จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานประจําเดอืน (Monthly Report) และสรุปผลการทํางานทกุ 

4 เดอืน ใหค้ณะกรรมการ QT ทราบ 
10. จัดสมัมนาเจา้หนา้ทีภ่ายใน ตามเห็นสมควร 
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เกณฑม์าตรฐาน 4 
ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพัฒนาองคค์วามรูโ้ดยมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่ในสํานักฯ เขา้ร่วมงาน

สมัมนาทางดา้น IT เพือ่พัฒนาความรูท้ีท่ันสมัยตอ่การเปลีย่นแปลงทางดา้น IT และเพิม่ศักยภาพ
ในการทํางานเพือ่ใหบ้รกิารไดด้ยี ิง่ข ึน้ตรงตามวตัถปุระสงคข์องหน่วยงาน 

ทางสํานักงาน ITS จงึไดจั้ดทําโครงการ 8.2 การอบรมพัฒนาบคุลากร โดยในปีการศกึษา 
2558 ไดจ้ัดส่งเจา้หนา้ทีข่องสํานักฯ เขา้ร่วมสัมมนากับบรษัิทภายนอกเพื่อศกึษาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพือ่นําความรูก้ลบัมาประยกุตแ์ละพัฒนาการใหบ้รกิารรวมจํานวน 17 ครัง้  

 
เกณฑม์าตรฐาน 5 

ผูบ้ริหารของหน่วยงานบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงาน สถาบนั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยผูอํ้านวยการไดดํ้าเนนิการตามนโยบายกระบวนการ
จัดซือ้จัดจา้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางคณะกรรมการ ICT เป็นผูพ้จิารณา ตาม
แผนงานและโครงการ ดงันี ้ 

1. งาน 1.3 งานบรหิารอปุกรณ์สาํนักงาน งาน J58 0217 
อา้งองิ 1. แผนงานประจําไดรั้บอนุมัตเิมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2558 

2. Request Form (AR2558 - Appendix A4) 
  3. เอกสารเบกิ Office Supplies (AR2558 - Appendix A4) 

2. งาน 2.1 งานบํารงุรักษาอปุกรณ ์และ ระบบงาน IT งาน J58 0218 
อา้งองิ 1. รายงานการประชมุคณะกรรมการ ICT ครัง้ที ่9/2558 

2. Request Form (AR2558 - Appendix A4) 
3. งาน 5.3 งานบํารงุรักษา และซอ่มแซมอปุกรณ ์IT สําหรับหอ้งเรยีนและหน่วยงานตา่งๆ

ในมหาวทิยาลยั 
อา้งองิ 1. แผนงานประจําไดรั้บอนุมัตเิมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2558 

2. Request Form (AR2558 - Appendix A4) 
3. เอกสารเบกิ Office Supplies (AR2558 - Appendix A4) 

4. โครงการ 2.5 การจัดซือ้เครือ่ง Computer Notebook ทดแทนฝ่ายวศิวกรรม 
อา้งองิ 1. รายงานการประชมุคณะกรรมการ ICT ครัง้ที ่1/2559 

2. Request Form no.040/2558 (AR2558 - Appendix A4) 
5. โครงการ 2.6 แบง่เป็น 

5.1 การจัดซือ้แบตเตอรร์ีท่ดแทนสาํหรับเครือ่งสํารองไฟ ยีห่อ้ Victron Model SP-S 
ขนาด 60 KVA  

5.2 การจัดซือ้แบตเตอรร์ีท่ดแทนสาํหรับเครือ่งสํารองไฟ   
- UPS ยีห่อ้ Socomec Model Masterys-mc ขนาด 80 KVA 

อา้งองิ 1. รายงานการประชมุคณะกรรมการ ICT ครัง้ที ่10/2558 
  2. Request Form no. 001/2558 (AR2558 - Appendix A4) 

- UPS ยีห่อ้ Victron Model SP-S ขนาด 200 KVA 
อา้งองิ 1. รายงานการประชมุคณะกรรมการ ICT ครัง้ที ่02/2559 
  2. Request Form no. 053/2558 (AR2558 - Appendix A4) 

6. โครงการ 6.4 การจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรท์ดแทน หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์
อา้งองิ 1. รายงานการประชมุคณะกรรมการ ICT ครัง้ที ่4/2559 
  2. Request Form no. 047/2558 (AR2558 - Appendix A4) 

ในสว่นงานบรหิารงานภายในสํานักฯ ผูอํ้านวยการไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ QT และ QT2 
ใหม้สีว่นในการบรหิาร และการแสดงความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพือ่นํามาพฒันางานและการ
ใหบ้รกิารของสํานักฯ ตามวาระการประชมุและคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ QT โดยมหาวทิยาลยั
และ และคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ QT2 ซึง่เป็นคําสัง่แตง่ตัง้ภายในของสํานักฯ  
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ขอ้เสนอแนะ:   ไมม่ ี
 
หลกัฐาน 

1. คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ QT 
2. คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ QT2  
3. รายงานการประชมุ ITS Executive 
4. รายงานการประชมุ ICT 
5. แผนงาน และโครงการประจําปี 2558 (OYPB) 
6. Request Form (RF) 
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.2 ระบบงานภายในของหนว่ยงาน 

ผลลพัธ ์
 

ตวับง่ชี ้ ผลการดําเนนิการ คะแนน 
2.2   ระบบงานภายในของหน่วยงาน 4 ขอ้ 4 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงานมรีะบบและกลไกในการดําเนนิกจิกรรมของหน่วยงานตามภารกจิทีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากสถาบนัครบทกุภารกจิ
 2 หน่วยงานมีระบบและกลไกในการตดิตามการดําเนินงานตามภารกจิใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 
 3 หน่วยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผู้บ้ริหารหรือสถาบันทราบตาม

ระยะเวลาทีห่น่วยงานกําหนด
 4 หน่วยงานมีการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดําเนินงานของ

หน่วยงาน 
 5 หน่วยงานมกีารจัดทําการประเมนิคุณภาพของบรกิารในทุกภารกจิหลักและมีผล

การประเมนิไมตํ่า่กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6 หน่วยงานมกีารนําผลการประเมนิในขอ้4และขอ้5ไปปรับปรงุพัฒนาการดําเนนิงาน

ของหน่วยงาน 
เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ

2 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

3 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

4-5 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

6 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

หน่วยงานมีระบบและกลไกในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานตามภารกิจที่ไดรั้บ
มอบหมายจากสถาบันครบทุกภารกจิ เพื่อใหก้ารปฏบิัตงิานเป็นไปอย่างเป็นระบบ ผูอํ้านวยการ
สํานักฯ มคํีาสัง่และมอบหมายใหแ้ตล่ะแผนกจัดทําขัน้ตอนมาตรฐานในการปฏบิตังิานเพือ่นํามาใช ้
เป็นหลักเกณฑม์าตรฐานในการดําเนนิงานตา่งๆ โดยไดเ้ริม่ดําเนนิการในปีการศกึษา 2558 ซึง่ทุก
แผนกภายในสํานักฯ ไดพ้ัฒนาในส่วนของขัน้ตอนวิธีเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และจะดําเนินการ
เชือ่มโยงขัน้ตอนการปฏบิตันิีเ้ขา้กบัแผนงานประจํา ซึง่คาดวา่การดําเนนิการดงักลา่วจะเสร็จไดใ้นปี
การศกึษา 2559  

ในดา้นการขับเคลือ่นกจิกรรมตา่งๆ นัน้ สํานักฯ ไดกํ้าหนดตัวผูรั้บผดิชอบหลักในงาน หรอื 
โครงการ ตามทีร่ะบไุวใ้นแผนงานประจําปี ซึง่จะเป็นผูนํ้าในการดําเนนิกจิกรรม หรอื งานนัน้ๆ ให ้
บรรลุตามเป้าหมายของ งาน หรอื โครงการ ทีไ่ดกํ้าหนดไว ้ทัง้นี้ การดําเนนิงานอาจตอ้งใชค้วาม
รว่มมอืจากหลายแผนก ซึง่ผูรั้บผดิชอบจะเป็นผูป้ระสานงานจนแลว้เสร็จ ดงันี ้ 

1. ตามวาระการประชมุคณะกรรมการ QT ครัง้ที ่7/2558 สํานักฯ ไดม้กีารมอบหมายให ้
เจา้หนา้ทีแ่ตล่ะฝ่ายเขยีน Workflow งานทีต่วัเองไดร้ับหมาย 

2. สํานักฯ ไดว้างกระบวนการงานดา้นบรกิารโดยใหผู้ใ้ชทํ้าการรอ้งขอผ่านทางบันทกึ
ขอ้ความ แบบฟอรม์การขอใชบ้รกิาร หรอื E-Mail โดยจัดสง่ทฝ่ีายเลขาฯ หรอืเจา้หนา้ที ่
Helpdesk เพือ่สง่ใหผู้อํ้านวยการพจิารณา และมอบหมายผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ  

3. มีระบบการบันทึกงานที่ไดรั้บการรอ้งขอจากผูใ้ชข้องแต่ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายจะ
ดําเนินงานตามที่ไดม้ีการรอ้งขอจากผูใ้ช ้และทําการแจง้ผูใ้ชใ้หท้ราบผ่านทาง
โทรศพัท ์หรอืทาง E-Mail  
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4. สํานักฯ มรีะบบการบรหิารจัดการเอกสารอเิล็คทรอนกิส ์(ITS E-Document) เพือ่ใหผู้ม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้งหรือผูรั้บผดิชอบสามารถเขา้ไปตรวจสอบเอกสารการขอใชบ้รกิารและ
นําไปดําเนนิงาน 

5. ผูอํ้านวยการสํานักฯ และตัวแทนในแต่ละฝ่ายไดกํ้าหนดผูรั้บผดิชอบในแต่ละแผนงาน
และโครงประจําปี 2558  (OYPB)  

เกณฑม์าตรฐาน 2 
 สํานักฯ มรีะบบและกลไกในการตดิตามการดําเนนิงานตามภารกจิใหบ้รรลเุป้าหมายดงันี ้

1. เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบในงานบรกิารนัน้ๆ จะทําการตดิตามผลการดําเนนิกบัผูใ้ชโ้ดยผา่น
โทรศพัท ์หรอืทาง E-Mail  

2. ผูอํ้านวยการสํานักฯ วางกลไกในการตดิตามการดําเนนิงานตามแผน โดยแบง่เป็นงาน
ประจํา และ งานตามโครงการ สําหรับงานประจํานัน้ ผูอํ้านวยการสํานักฯ มีคําสั่งให ้
บุคลากรทุกแผนก ตอ้งจัดทํารายงานการดําเนนิงานประจําเดอืน และสง่รายงานไวใ้น
ระบบ ITS E-Document ภายในสัปดาหท์ี ่1 ของทุกเดอืน สว่นกรณีงานตามโครงการ
นัน้ เลขานุการ จะทําการสรุปความคบืหนา้ และรายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ QT 
เพือ่รับทราบตามวาระ 
 

เกณฑม์าตรฐาน 3 
สํานักฯ ไดจั้ดทํารายงาน เพือ่สรุปผลการดําเนนิงานและประเมนิความสําเร็จของงาน ตาม

ตวับง่ชีท้ีกํ่าหนดไวใ้นแผนปฏบิตังิานประจําปี ตามระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักําหนดปีละ 1 ครัง้
  

ฝ่ายเลขานุการของสํานักฯ ไดร้ายงานผลการดําเนินแผนงานและโครงประจําปี 2558 
(OYPB) รวมถงึปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ในกรณีไมส่ามารถเริม่ดําเนนิงานได ้ใหท้ีป่ระชมุไดรั้บทราบใน
วาระการประชุมทุกครัง้ และไดจั้ดทําเอกสารสรุปการตดิตามแผนงานและโครงประจําปี 2558 
(OYPB)   

ผูอํ้านวยการไดร้ายงานผลการดําเนินงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการ ICT เพื่อ
พจิารณาและตัดสนิใจถงึความเหมาะสม และความคุม้ค่าในการใชง้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
มหาวทิยาลยั  
 

เกณฑม์าตรฐาน 4 
 สํานักฯ ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดําเนนิงาน โดยการประเมนิจากตัว
บ่งชีข้องงานที่กําหนดไวใ้นแผน และจากผลสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ช ้ในการประเมนิผล
ความสําเร็จตามตัวบง่ชีนั้น้ แผนกตา่งๆทีรั่บผดิชอบในงาน หรอื โครงการนัน้ จะเป็นผูว้างระบบ ใน
การเก็บขอ้มลูเพือ่การประเมนิในรูปแบบทีแ่ตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของงานหรอืโครงการ เชน่ ใน
การประเมนิประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของเครือ่งแมข่า่ย จะวัดจากระยะเวลา downtime ของระบบ 
โดยใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆทัง้จากการบนัทกึงาน และการ monitor จาก outsource เป็นตน้ 

เกณฑม์าตรฐาน 5 
 สํานักฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ QT2 จัดทําแบบสอบถามเพือ่ประเมนิความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารประจําปี 2558 โดยแยกเป็นรายแผนกใหผู้ต้อบแบบสอบถาม (นักศกึษา อาจารย ์
และเจา้หนา้ที่) ไดทํ้าการประเมนิจากประสบการณ์ ที่ไดรั้บบรกิารของแผนกนัน้ๆ รวมมีผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด 650 ทา่น โดยแบง่งานบรกิารออกเป็น 7 แผนกดงัตารางขา้งลา่งนี ้
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Department Number of 
Respondents

Mean S.D. 

Client Services 307 3.82 0.04
Computer Lab 403 3.85 0.14
Network Engineering 308 3.75 0.11
System Engineering 146 3.8 0.10
Application Development 136 3.92 0.02
Web Development and Learning Management 
System (LMS) 

239 3.88 0.06

Instructional Technology Services (Examination 
checking) 

152 3.94 0.08

 

ขอ้เสนอแนะ: – ไมม่ ี
 
หลกัฐาน 

1. Workflow ของแตล่ะแผนก 
2. แผนงานและโครงการประจําปีการศกึษา 2558 (OYPB) 
3. รายงาน Annual Report2015 
4. รายงาน Monthly Report 
5. รายงานการประชมุ ITS Executive 
6. User Satisfaction Survey on Service Quality of Office of Information Technology 

Services (2558) 
7. บนัทกึขอ้ความเขา้ (Memo-In) 
8. แบบฟอรม์การขอใชบ้รกิาร 
9. ระบบ ITS E-Document 
10. ระบบ E-Mail 
11. ระบบบนัทกึงาน Help Desk 
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.3  ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ 

ผลลพัธ ์

ตวับง่ชี ้ ผลการดําเนนิการ คะแนน 
2.3  ระบบสารสนเทศเพือ่การดําเนนิงาน การ
บรหิารและการตดัสนิใจ 

4 ขอ้ 4 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงานมกีารจัดการดา้นระบบสารสนเทศทีค่รอบคลมุภารกจิหลกัของหน่วยงาน

ทีส่ามารถนําไปใชเ้พือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ
 2 หน่วยงานมีระบบและกลไกในการจัดเก็บขอ้มูลทัง้ในรูปแบบเอกสารหรือระบบ

สารสนเทศทีค่รอบคลมุทกุภารกจิของหน่วยงาน
 3 หน่วยงานมีระบบและกลไกในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและรักษา

ความปลอดภยัของขอ้มลู
 4 หน่วยงานมกีารนําระบบสารสนเทศมาใชใ้นการดําเนนิงาน
 5 หน่วยงานมกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ และนําผลการ

ประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการดําเนนิงาน
เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  
มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ

2 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

3 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

4 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

สํานักฯ มกีารจัดการดา้นระบบสารสนเทศทีค่รอบคลมุภารกจิหลกัของหน่วยงานทีส่ามารถ
นําไปใชเ้พือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ ดงันี ้

1. ตามวาระการประชมุคณะกรรมการ QT ครัง้ที ่7/2558  สํานักฯไดว้างแผนทีจ่ะปรับปรุง
ระบบกระบวนการดําเนนิงานของแต่ละแผนก (Workflow) โดยจะจัดใหม้กีารอบรมใน
รูปแบบ Workshop และเชญิผูเ้ชีย่วชาญการเขยีน workflow จากสํานักศูนยส์่งเสรมิ
ความเป็นเลศิมาเป็นวทิยากร แต่เนื่องจากตดิขัดเรื่องเวลาในการอบรมของทัง้สอง
สํานักฯ ผูอํ้านวยการจงึมอบหมายใหแ้ต่ละแผนกไปเขยีน workflow งานทีรั่บผดิชอบ
เผือ่ใหบ้คุคลภายนอกไดเ้ขา้ใจกระบวนการทํางานของแตล่ะแผนกเพือ่นํา workflow นี้
ไปปรับปรุงฐานขอ้มลูของระบบบันทกึงานทีแ่ตล่ะแผนกใชง้านอยู่ใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น
ตามแผนกลยทุธข์องสํานักฯ ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั  

2. สํานักฯ ไดว้างแผนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเ์พื่อการบรหิารงานภายใน ซึง่ได ้
ดําเนนิการมาแลว้ 2 ปี และไดทํ้าการพัฒนาระบบไปแลว้ 2 ระบบ ดังนี ้

2.1 โครงการ 9.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงาน ITS (Project and Job 
Management System) โดยระบบที่พัฒนาเสร็จแลว้จะเป็นของแผนกบรกิาร
ผูใ้ชแ้ละแผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต ์ 

2.2 โครงการ 9.5 การพัฒนา Inventory Management System เพือ่ใชเ้ป็นระบบ
ภายในสํานักฯ  

3. นอกเหนือไปจากการพัฒนาโปรแกรมเพือ่การบรหิารงานภายในแลว้ แต่ละแผนก ได ้
ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศในรูปแบบตา่งๆเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัวธิกีารดําเนนิงานของแต่
ละงาน โดยใหผู้รั้บผดิชอบแต่ละงานทําการบรหิารจัดการการใชร้ะบบสารสนเทศดว้ย
ตนเอง 
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เกณฑม์าตรฐาน 2 
 หน่วยงานมรีะบบและกลไกในการจัดเก็บขอ้มลูทัง้ในรูปแบบเอกสารหรอืระบบสารสนเทศที่
ครอบคลมุทกุภารกจิของหน่วยงานดังนี ้

1. สํานักฯ มีการจัดเก็บขอ้มูลการดําเนินงานตามภารกจิในรูปแบบของไฟลเ์อกสาร ทัง้
แบบการใชโ้ปรแกรมท่ัวไปเชน่ Microsoft Office หรอืการใชโ้ปรแกรมประยกุตท์ีพั่ฒนา
เอง หรอืนําระบบ open source มาใชเ้ก็บขอ้มูล ซึง่ขอ้มูลทีจั่ดเก็บจะมคีวามแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะงานของแตล่ะแผนก ดงันัน้ 

- ฝ่ายบรกิารผูใ้ชแ้ละฝ่ายพัฒนาระบบไดใ้ชโ้ปรแกรมประยกุตท์ีท่างโปรแกรมเมอร์
ของสํานักเป็นผูพ้ฒันาเอง 

- ฝ่ายวศิวกรรมไดใ้ชร้ะบบการบันทกึงานทีเ่ป็น open source และไดม้กีารปรับแก ้
ไขระบบใหร้องรับการเก็บขอ้มลูทีท่างฝ่ายตอ้งการนํามาใชง้าน 

- แผนกผูดู้หอ้งปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรม MS Excel ที่มีการเขียน 
Macro เพือ่ใหส้ะดวกในการบนัทกึงาน และการทํารายงานไดส้ะดวกและรวดเร็ว  

- แผนกพัฒนาเว็บไซตไ์ดป้ระยกุตโ์ปรแกรม Google form มาเป็นระบบบนัทกึงาน 
2. สํานักฯ มรีะบบการบรหิารจัดการเอกสารอเิล็คทรอนกิส ์(ITS E-Document) ทีป่ระยกุต์

มากจากระบบ Moodle 
- เพือ่เป็นสือ่กลางการเก็บไฟลอ์เิล็กทรอนกิสโ์ดยเก็บแยกตามแผนก เชน่ บันทกึ

ขอ้ความเขา้-ออก แบบฟอร์มรอ้งขอการใชบ้รกิาร รายงานประจําเดือน และ
เอกสารอืน่ๆ  

- เพือ่เป็นกระดานประกาศขา่ว ประชาสมัพันธก์จิกรรมภายในสํานักฯ ใหเ้จา้หนา้ที่
ไดรั้บทราบขอ้มลูทีต่รงกนั และสามารถแสดงความคดิตอบกลบัได ้

- เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการทําแบบสอบถามภายในสํานักฯ 

เกณฑม์าตรฐาน 3 
หน่วยงานมีระบบและกลไกในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มลูดงันี ้

1. ในดา้นความปลอดภยั 
- เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งทําการ Login เขา้สูร่ะบบการบนัทกึงานของแตล่ะฝ่ายเพือ่ยนืยัน

ตัวตรงว่ามีสทิธิ์ในการเขา้ดูขอ้มูล การบันทึกงานและการสรุปรายงานการ
ดําเนนิงาน 

- สํานักฯ ไดม้กีารสํารองขอ้มูลเพือ่ป้องกนัการสญูหายของขอ้มลู แตใ่นดา้นความ
ปลอดภยัตอ่การแกไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้ สํานักฯยงัไมม่มีาตรการในสว่นนี ้

2. ในดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลทีใ่ชนํ้าส่งในรายงานประจําเดอืน หรือขอ้มูลสถติ ิผูท้ี่
ไดรั้บมอบหมายในการดแูลงานของแตล่ะฝ่ายจะเป็นผูร้ับผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มลู
กอ่นสรปุเป็นรายงานประจําเดอืน 

เกณฑม์าตรฐาน 4 
ในปีการศกึษา 2558 นัน้ สํานักฯ ไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาใชใ้นการดําเนนิงานหลักๆใน 2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ การใชเ้ป็นระบบในการบันทกึขอ้มูลการดําเนนิงาน เพือ่การตดิตามและตรวจสอบ 
และการนําขอ้มูลการดําเนินงาน ไปใชใ้นการตัดสนิใจในการวางแผนงบประมาณ และใชใ้นการ
ประเมนิผลการดําเนนิงานตามตวับง่ชี ้

ขอ้เสนอแนะ 
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1. สํานักฯ ควรหามาตรการในการเก็บรักษาขอ้มลู เพือ่ไมใ่หส้ามารถถกูเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้
หรอืตอ้งตดิตามไดว้า่ใครเปลีย่นแปลงขอ้มลูและดว้ยสาเหตอุะไร 

2. สํานักฯ ควรจัดทําผลการประเมนิการใชร้ะบบสารสนเทศของเจา้หนา้ที ่เพือ่นํามาประเมนิ 
และปรับปรงุระบบสารสนเทศตอ่ไป 

หลกัฐาน 
1. Workflow ของแตล่ะหน่วยงาน 
2. รายงาน Monthly Report  
3. ระบบบนัทกึงานแผนก Technical Support 
4. ระบบบนัทกึงานแผนก Programmer 
5. ระบบบนัทกึงานแผนก Engineer 
6. ระบบทีอ่ยูร่ะหวา่งการพัฒนา 
7. ระบบ ITS E-Document 
8. รายงานการประชมุ ITS Executive 
9. รายงานการประชมุ ICT 
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.4  การบรหิารและพฒันาบคุลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดบัสถาบนั) 

ผลลพัธ ์

ตวับง่ชี ้ ผลการดําเนนิการ คะแนน 
2.4  การบรหิารและพัฒนาบคุลากร(สกอ. 5.1 (6) 

ระดบัสถาบนั) 
3 ขอ้ 3 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงานมกีารจัดทําแผนการบรหิารและพัฒนาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกับแผนกล

ยทุธข์องหน่วยงาน 
 2 หน่วยงานมกีารบรหิารและพฒันาบคุลากรใหเ้ป็นไปตามแผนทีกํ่าหนด 
 3 หน่วยงานมรีะบบการตดิตามใหบ้คุลากรนําความรูแ้ละทักษะทีไ่ดจ้ากการพัฒนา

มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 4 หน่วยงานมกีารสํารวจความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรในหน่วยงาน 
 5 หน่วยงานมกีารประเมนิผลความสําเร็จของแผนการบรหิารและการพัฒนาบคุลากร

ตามเป้าหมายทีกํ่าหนด 
 6 หน่วยงานมกีารนําผลการประเมนิในขอ้ 4 และขอ้ 5 มาปรับปรุงแผนการบรหิาร

และการพัฒนาบคุลากรของหน่วยงาน
เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  
มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

2 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

3 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

4-5 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

6 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

สํานักฯ มกีารจัดทําแผนการบรหิารและพัฒนาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์อง
สํานักฯ ดงันี ้

1. สํานักฯ ไดจ้ัดทําแผนการดําเนนิงานประจําปี ในดา้นการพัฒนาบคุลากร โดยอา้งองิจาก
แผนกลยทุธท์ีไ่ดว้างไว ้โดยมทีัง้หมด 2 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการ 8.2 การอบรมพฒันา
บุคลากร  และโครงการ 8.3 การอบรมเพื่อพัฒนาการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่การพัฒนาบคุลากรและระบบบรหิารจัดการการดําเนนิงานภายใน โดย
ใชก้ลยทุธ ์1.1 การพฒันาทักษะดา้น IT ควบคูจ่ติสํานกึในงานบรกิาร 

2. สํานักฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ QT2 จัดทําแบบสอบถามการสํารวจความพงึ
พอใจของบคุลากรในสํานักงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ปีการศกึษา 2558 จํานวน 
36 คน ผา่นระบบ ITS E-Document 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
สํานักฯ มกีารบรหิารและพัฒนาบคุลากรใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ใน

การใหบ้รกิารและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีม่กีารเปลีย่นแปลง ทางสํานัก
ฯ ไดจ้ัดทําโครงการ 8.2 การอบรมพัฒนาบคุลากร โดยในปีการศกึษา 2558 และไดจั้ดสง่เจา้หนา้ที่
ของสํานักฯ เขา้ร่วมสมัมนากบับรษัิทภายนอกเพือ่ศกึษาเทคโนโลยทีีท่ันสมัยและนําความรูก้ลับมา
ประยกุตแ์ละพัฒนาการใหบ้รกิารรวมจํานวน 17 ครัง้  

เกณฑม์าตรฐาน 4 
สํานักฯ มกีารสํารวจความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรของสํานักฯ โดยไดม้อบหมายให ้
คณะกรรมการ QT2 จัดทําแบบสอบถามการสํารวจความพงึพอใจของบคุลากรในสํานักงานบรกิาร
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ปีการศกึษา 2558 จํานวน 36 คน ผา่นระบบ ITS E-Document สรปุผล
ความพงึพอใจโดยรวมเทา่กบั 3.53 
 
ขอ้เสนอแนะ 

1. สํานักฯ ควรตดิตาม และกําหนดผูรั้บผดิชอบ เพือ่ใหม้กีารดําเนินงานตามแผนการพัฒนา
บคุลากรทีไ่ดว้างไวใ้หทั้นตามกําหนดเวลา 

2. สํานักฯ ควรวางระบบและกลไก ในการประเมนิผลพัฒนาการของบคุลากรทีไ่ดร้ับการอบรม 
และ กลไกในการถา่ยทอดความรูใ้หแ้กบ่คุลากรคนอืน่ๆ 

หลกัฐาน 
1. แผนงาน และโครงการประจําปีการศกึษา 2558 (OYPB) 
2. บนัทกึขอ้ความเขา้การอบรมสมัมนาและการลงทะเบยีนการเขา้รว่มงาน 
3. แบบสอบถามการสํารวจความพงึพอใจของบคุลากรในสํานักงานบรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปีการศกึษา 2558 
4. บนัทกึขอ้ความการอนุมัตกิารเขา้รว่มงานสมัมนาและอบรม (โครงการ 8.2) 
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.5  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณสําหรบัหนว่ยงานสนบัสนนุ 

ผลลพัธ ์

ตวับง่ชี ้ ผลการดําเนนิการ คะแนน 
2.5  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณสําหรับ

หน่วยงานสนับสนุน 
5 ขอ้ 5 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงานมกีารจัดทํางบประมาณประจําปีทีส่อดคลอ้งกับแผนปฏบิัตกิารประจําปี 

โดยการมสีว่นรว่มของบคุลากรในหน่วยงาน
 2 หน่วยงานมกีารบรหิารจัดการงบประมาณประจําปีตามแผนปฏบิตักิารประจําปี 
 3 หน่วยงานมกีารควบคมุการใชง้บประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิารประจําปี 
 4 หน่วยงานมกีารประเมนิผลงบประมาณประจําปี 
 5 หน่วยงานมกีารนําผลการประเมนิมาใชใ้นการวางแผนจัดทํางบประมาณในปีถดัไป

เกณฑก์ารประเมนิ 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีารดําเนนิการ 
1 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ
2 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ
3 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
4 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
5 ขอ้ 

 

ผลการดาํเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 
 การจัดทํางบประมาณของสํานักฯ เป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัโดยการทําแผน
งบประมาณควบคูไ่ปกบัแผนปฏบิตักิารประจําปี ในการทําแผน ผูอํ้านวยการสาํนักฯ มอบหมายให ้
แตล่ะแผนกทําการประชมุเพือ่กําหนดแผนปฏบิตักิารประจําปี กอ่นจะนําเสนอมายงัคณะกรรมการ 
QT เพือ่กําหนดเป็นแผนปฏบิตักิารของทัง้สาํนักฯ 
 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
 การเบกิจา่ยงบประมาณของสาํนักฯ ม ี2 สว่น ไดแ้กส่ว่นทีต่อ้งมกีารเบกิจา่ยเป็นระยะๆ
ตลอดทัง้ปี กบั สว่นทีต่อ้งเบกิจ่ายเพือ่ดําเนนิโครงการ โดยมรีะเบยีบทีว่างไวด้งันี ้

- สําหรับการเบกิจ่ายงบประมาณทีม่กีารดําเนนิการตลอดทัง้ปีนัน้ ใหผู้รั้บผดิชอบงาน หรอื 
โครงการเป็นผูเ้ขยีนใบเบกิจ่าย พรอ้มรายละเอยีดการเบกิจ่าย และนําส่งเลขานุการ
เพือ่ใหผู้อํ้านวยการรับทราบ 

- สําหรับการเบกิจ่ายเพื่อดําเนินโครงการ เมื่อถงึเวลาดําเนินโครงการ ผูรั้บผดิชอบ
โครงการ จะตอ้งนําเสนอโครงการตามระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อนําเรื่องเขา้สู่
คณะกรรมการ ICT ของมหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาอนุมัตอิกีครัง้หนึง่ 

เกณฑม์าตรฐาน 3 
เมือ่มกีารเบกิจ่าย ฝ่ายเลขานุการ จะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลการเบกิจ่าย และทํารายงานขอ้มลู

การดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารในทีป่ระชมุคณะกรรมการ QT ซึง่เป็นกลไกในการควบคุมการ
เบกิจา่ยใหเ้ป็นไปตามแผนฯ 

เกณฑม์าตรฐาน 4 
มกีารนําขอ้มูลเบกิจ่ายทีฝ่่ายเลขานุการ ไดดํ้าเนนิการรวบรวมและรายงายของหน่วยงาน

ต่างๆ ของสํานักงานฯ ในที่ประชุม เพื่อพิจารณาประเมินผลการงบประมาณประจําปี ใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ 
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เกณฑม์าตรฐาน 5 
การนําขอ้มูลเบิกจ่ายจริงกับงบประมาณประจําปีการศึกษา 2558 ที่ถูกตัง้ไว ้ที่ฝ่าย

เลขานุการไดดํ้าเนนิการรวบรวมและสง่ใหก้บัหน่วยงานตา่งๆ ของสํานักฯ เพือ่ใชใ้นการพจิารณาใน
การจัดทําแผนงานและโครงการประจําปีการศกึษา 2559 

ขอ้เสนอแนะ – ไมม่ ี
 
หลกัฐาน 

1. รายงานการประชมุ ITS Executive 
2. รายงานการประชมุ ICT  
3. Request Form (RF)  
4. เอกสารบนัทกึการเบกิ-จ่าย Office Supplies 
5. แผนงานและโครงการ ประจําปีการศกึษา 2559 (OYPB) 
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.6 ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ. 5.1 (3) ระดบัสถาบนั) 

ผลลพัธ ์

ตวับง่ชี ้ ผลการดําเนนิการ คะแนน 
2.6 ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ. 5.1 (3) ระดบั
สถาบนั) 

4 ขอ้ 4 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงานมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบ้ร ิหารของ

หน่วยงานรว่มเป็นคณะกรรมการ 
 

 2 หน่วยงานมกีารวเิคราะหแ์ละระบปัุจจัยเสีย่งทีเ่ป็นผลจากปัจจัยภายนอกทีส่ง่ผล
ตอ่การดําเนนิงานของหน่วยงาน 
 

 3 หน่วยงานมกีารจัดทําแผนบรหิารความเสีย่งและดําเนนิการตามแผนใหร้ะดับความ
เสีย่งลดลงจากเดมิ 
 

 4 หน่วยงานมีการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 

 5 หน่วยงานมีการ นําผลการประ เมินและ/หรือ นําขอ้ เสนอแนะจากคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งระดับมหาวทิยาลัยไปใชใ้นการปรับแผนหรอืวเิคราะห์
ความเสีย่งในรอบปีถดัไป 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีารดําเนนิการ 
1 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
2 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
3 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
4 ขอ้ 

มกีารดําเนนิการ 
5 ขอ้ 

 

ผลการดาํเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 
 ผูอํ้านวยการสํานัก ไดทํ้าการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของสํานักอยา่งชดัเจน 
โดยไดกํ้าหนดใหค้ณะกรรมการ QT ทําหนา้ทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในคราวเดยีวกนั 

เกณฑม์าตรฐาน 2 และ 3 
สํานักฯ ไดม้กีารจัดประชมุเพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่ง และจัดทําแผนบรหิารความเสีย่งตาม

คูม่อืการบรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยั ซึง่ในการวเิคราะหค์วามเสีย่ง จะมทัีง้การวเิคราะหจ์าก
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความถีห่รอือตัราความเสีย่ง ความรนุแรงของผลกระทบจากความ
เสีย่ง และไดจั้ดทําแผนบรหิารความเสีย่งนําเสนอตอ่ผูบ้รหิาร 

 ดา้นปัจจัยเสีย่ง ทีเ่ป็นปัจจัยภายนอกนัน้ ประกอบดว้ย 
 อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารชํารดุ 
 ระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง 
 วงจรการเชือ่มตอ่ขดัขอ้งจากผูใ้หบ้รกิารหรอือบุตัเิหต ุ
 ไวรัสคอมพวิเตอร ์
 แฮกเกอร ์

และสํานักฯ ไดนํ้าเสนอแนวทางป้องกนัความเสีย่งไวใ้นรายงานตามคําสัง่ของมหาวทิยาลยั 
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ไวแ้ลว้ในคราวเดยีวกนั 
 
เกณฑม์าตรฐาน 4 

มกีารตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งระดบัมหาวทิยาลยั 

ขอ้เสนอแนะ 
1. สํานักฯ ควรนําผลการดําเนนิงานและโครงการทีอ่ยูใ่นขอบเขตของงานบรหิารความเสีย่ง มา

ทําการประเมนิลของการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึนําขอ้เสนอแนะจากผูบ้รหิารระดบัสงู หรอื
กรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง มาทําการปรับปรงุแผนบรหิารความเสีย่งในปีตอ่ไป 

หลกัฐาน 
1. คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของสํานักฯ 
2. รายงานการบรหิารความเสีย่งของสาํนักฯ 
3. โครงการบํารงุรักษาระบบไฟฟ้าสํารอง (UPS) 
4. โครงการพัฒนาระบบ Authentication ทีว่ทิยาเขตสวุรรณภมู ิ
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.7 การจดัการความรู ้(สกอ.5.1 (5) ระดบัสถาบนั) 
 
ผลลพัธ ์
 

ตวับง่ชี ้ ผลการดําเนนิการ คะแนน 
2.7 การจัดการความรู ้(สกอ.5.1 (5) ระดับสถาบนั) 2 ขอ้ 2 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงานมกีารจัดทําแผนการจัดการความรู ้
 2 หน่วยงานมกีารดําเนนิการตามแผนการจัดการความรูใ้หเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
 3 หน่วยงานมกีารตดิตามประเมนิผลความสําเร็จของการจัดการความรู ้
 4 หน่วยงานนําผลการประเมนิการจัดการความรูม้าพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้

ใหเ้ป็นสว่นหนึง่กระบวนการทํางานปรกตแิละปรับปรงุแผนการจัดการความรู ้
 5 หน่วยงานมกีารรวบรวมความรูท้ีไ่ดจ้ากการจัดการความรูม้าจัดทําเป็นแนวปฏบิตัทิี่

ด ีจัดเก็บอยา่งเป็นระบบและมกีารเผยแพรเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร 
เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  
มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ

2 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ

3 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

4 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ้ 
 
ผลการดาํเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

มกีารจัดทําแผนการจัดการความรูต้ามการพัฒนาการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เชน่ การใช ้Office 365 บน Domain อกีชดุหนึง่ของมหาวทิยาลยั “@microsoft.au.edu” 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูใ้หเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับการ

พัฒนาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอ้เสนอแนะ 
1. สํานักฯ ควรวางแผนการจัดการองคค์วามรูใ้หช้ดัเจน 
2. สํานักฯ ควรกําหนดหวัขอ้เป้าหมายขององคค์วามรูเ้พือ่เป็นทศิทางหลกัในแตล่ะปี 

หลกัฐาน 
1. Website ระบบ KM ของสํานักฯ http://www.its.au.edu/index.php/knowledge-

management-km” 
2. http://www.its.au.edu/index.php/services/au-mail-internet-account นโยบายและ

ขัน้ในการขอและเปลีย่นแปลงชีบ้ญัชแีละรหสัผา่นเพือ่สทิธิข์องการใช ้eMail และ Internet 
ตามขอ้กําหนดของมหาวทิยาลยั 
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องคป์ระกอบที ่3 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

ตวับง่ชีท่ ี ่ 3.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน (สกอ. 5.1 (7) ระดบัสถาบนั) 

ผลลพัธ ์

ตวับง่ชี ้ ผลการดําเนนิการ คะแนน 
3.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน (สกอ.

5.1 (7) ระดบัสถาบนั) 
4 ขอ้ 4 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงานมกีารดําเนนิงานตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายในที่

ครบถว้นตามทีม่หาวทิยาลยักําหนด    
 2 หน่วยงานนําผลการประเมนิคณุภาพภายในมาจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนนิงาน

สง่ผลใหม้กีารพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ ์
 3 หน่วยงานมรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับสนุนการประกนัคณุภาพภายในตาม

ภารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 4 หน่วยงานเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในกระบวนการประกนั

คณุภาพของหน่วยงาน 
 5 หน่วยงานมเีครอืขา่ยการแลกเปลีย่นความรูด้า้นการประกนัคณุภาพระหวา่ง

หน่วยงานภายในหรอืภายนอกสถาบนั 
เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มกีารดําเนนิการ 

1 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ

2 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

3 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

4 ขอ้ 
มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 
 สํานักฯ ไดดํ้าเนนิการตามระบบและกลไกในการประกนัคณุภาพอยา่งครบถว้น ดงันี ้

- มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพหรอืคณะกรรมการ QA 
- ดําเนนิการวางแผนการปฏบิตังิานประจําปี โดยการมสีว่นรว่มของบคุลากรทกุระดบั 
- ดําเนนิการเก็บขอ้มลูเพือ่จัดทํารายงานการดําเนนิงานประจําปี หรอื  AR 
- ดําเนนิการสํารวจความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร 
- ดําเนนิการสํารวจความตอ้งการของผูใ้ช ้(รวมไปกบัการสํารวจวามพงึพอใจ) 
- ดําเนนิการสํารวจความพงึพอใจในการทํางานของบคุลากร11 
- จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง หรอื SAR โดยใชห้ลกัการประเมนิตามคูม่อืของ

มหาวทิยาลยั 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
สํานักฯ ไดนํ้าผลการประเมนิคณุภาพ และขอ้เสนอแนะตา่งๆมาปรับปรงุการดําเนนิงาน ดงันี ้
1. การจัดทํามาตรฐานการดําเนนิงาน (standard of procedure) และนํามาใชเ้ป็น

สว่นประกอบของเอกสาร ระบบ และ กลไก (system and mechanism) ทีไ่ดนํ้าสง่
ใหก้บัมหาวทิยาลยั 

2. การปรับปรงุระบบและกระบวนการในการตดิตามการดําเนนิงาน โดยกําหนดผูม้หีนา้ที่
หลกัในการตดิตามการดําเนนิงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตดิตามงาน 

3. การออกคําสัง่อยา่งเป็นกจิจะลกัษณะถงึอํานาจหนา้ทีใ่นการตดัสนิใจแทนผูอํ้านวยการ
ในกจิกรรมบางประเภท 
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เกณฑม์าตรฐาน 3 
มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับสนุนการประกนัคณุภาพภายในตามภารกจิของสํานักฯ ใน

การใหบ้รกิารเครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณ ์และการบรกิาร Internet สําหรับการเรยีนการสอน 

เกณฑม์าตรฐาน 4 
เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในกระบวนการประกนัคณุภาพของหน่วยงาน 

ขอ้เสนอแนะ: ไมม่ ี
 
หลกัฐาน 

1. คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ QT 
2. คําสัง่แตง่ตัง้คณะทํางาน QT2 
3. รายงาน Monthly Report  
4. รายงาน Annual Report2015  
5. รายงาน Self-Assessment Report2015 
6. รายงานการสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
7. รายงานการสาํรวจความพงึพอใจของบคุลากรในสํานักฯ 
8. แผนงานและโครงการ ประจําปีการศกึษา 2558 (OYPB) 
9. แผนงานและโครงการ ประจําปีการศกึษา 2559 (OYPB) 
10. ขอ้มลูเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ตอ่พว่งภายในมหาวทิยาลยั 
11. ขอ้มลูจุดตดิตัง้อปุกรณ์สําหรับการใหบ้รกิาร WiFi 
12. ระบบบนัทกึงานแผนก Technical Support 
13. ระบบบนัทกึงานแผนก Application Development (Programmer) 
14. ระบบบนัทกึงานแผนก Engineer 
15. ระบบสารสนเทศทะเบยีนนักศกึษา 
16. ระบบสารสนเทศบรหิารทรัพยากรมนุษย ์
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