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ค าน า 
 

 

ส ำนักงำนบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวทิยำลัยอัสสัมชัญที่

ใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวทิยำลัย ซึง่ได ้

ตระหนักอยู่เสมอในเรือ่งของกำรพัฒนำคุณภำพกำรใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร

สือ่สำรทีด่ ีในกำรสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรทัง้ทำงดำ้นวชิำกำรและกำรบรหิำรกำรด ำเนนิงำนของ

มหำวทิยำลัย ดังนัน้ ระบบกำรประกันคณุภำพ (Quality Assurance) จงึเป็นระบบและกลไกหนึง่ที่

ส ำนักฯ ไดเ้ล็งเห็นถงึควำมส ำคัญทีต่อ้งมกีำรมำใชป้ฏบิัตริ่วมกับกำรด ำเนนิกจิกรรมตำ่งๆ ของส ำนัก

ฯ เพือ่สรำ้งประสทิธภิำพและคุณภำพในกำรบรหิำรและจัดกำรทรัพยำกรอันมคี่ำของส ำนักฯ เชน่

บคุลำกร อปุกรณ์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร เป็นตน้ ในกำรพัฒนำและจัดควำมพรอ้มใน

กำรใหบ้รกิำรอย่ำงมคีุณภำพ และเป็นทีย่อมรับของผูข้อใชบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและ

สือ่สำรของมหำวทิยำลัย 

 

ส ำนักงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศไดจั้ดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-

Assessment Report) ฉบับนี้ข ึน้เพื่อเป็นขอ้มูลที่จะช่วยในกำรพัฒนำและปรับปรุง ในดำ้นกำร

ปฏบิัตงิำนและบรกิำรใหม้ปีระสทิธภิำพ และมคีณุภำพ ตำมเป้ำหมำยของกำรประเมนิคุณภำพของ

มหำวทิยำลัย 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไป  

 

1. ประวตัคิวามเป็นมาของส านกังานฯ 
 

ส ำนักงำนบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ITS)ไดรั้บกำรก่อตัง้ข ึน้เป็นส ำนักงำนอย่ำงเป็น
ทำงกำรเมือ่วนัที ่1 ตลุำคม 2550  ตำมหนังสอืค ำสัง่แตง่ตัง้มหำวทิยำลัย ที ่161/2007  ลงวนัที ่25 
กันยำยน 2550  เพื่อดูแลรับผดิชอบงำนดำ้นกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT 
Services) ใหก้ับมหำวทิยำลัย โดยไดร้วมลักษณะงำนดำ้นกำรใหบ้รกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศจำก 
3 ศูนย ์เพื่อใหบ้รหิำรงำนเป็นส ำนักงำนเพียงส ำนักงำนเดยีว ซึง่ก่อนหนำ้นี้งำนดำ้นกำรใหบ้รกิำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Services) ไดแ้บง่หนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบตำมลักษณะงำนออกเป็น 3 งำน
ใหญ่ ซึง่ดูแลรับผดิชอบโดยศนูยค์อมพวิเตอร ์ศูนยเ์อยูเน็ต และศูนยพั์ฒนำระบบสำรสนเทศ  และ
เมือ่เดอืนตุลำคม 2552 ไดม้กีำรโอนยำ้ยควำมรับผดิชอบ กำรวำงแผน กำรจัดกำรและด ำเนินกำร
เกีย่วกับอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์โปรเจคเตอร ์และวชิวลไลเซอร์ ส ำหรับหอ้งเรียน หอ้งประชมุ และ
กิจกรรมเฉพำะกิจต่ำงๆจำกฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์มำยังส ำนักงำน ITS ตำมหนังสือค ำสั่ ง
มหำวทิยำลัยอัสสมัชญั ที ่201/2552 ลงวนัที ่2 ตลุำคม 2552 
 

ปีกำรศกึษำ 2555 เดอืนมกรำคม ส ำนักงำนฯไดรั้บค ำสั่งเรือ่งกำรโอนยำ้ยบุคลำกรจำกเดมิ 
จ ำนวน 74 คน เหลือ 50 คนโดยประมำณ เนื่องจำกมหำวทิยำลัยมีนโยบำยและแนวทำงจะให ้
ด ำเนนิงำนส ำหรับกำรท ำงำนบำงสว่นในรปูแบบกำรบรกิำรแบบ Outsource โดยคณะอนุกรรมกำร IT 
Solution ไดใ้หค้ ำปรกึษำ แนะน ำ และพจิำรณำกำรพัฒนำและน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชแ้ละ
ใหบ้รกิำรแก่บุคลำกร และนักศกึษำของมหำวทิยำลัยอย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ยังมีหลำย
โครงกำรทีท่ำงส ำนักงำนฯ อยูร่ะหวำ่งศกึษำและด ำเนนิกำรรวบรวมขอ้มลู เพือ่เปรยีบเทยีบกับกำรใช ้

บริกำรแบบ Outsource ในกำรใหบ้ริกำรดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนใน
หอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิัตกิำรในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับประสทิธภิำพและกำรลดคำ่ใชจ้ำ่ย 
 

ปีกำรศกึษำ 2556 มหำวทิยำลัยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สือ่สำร (คณะกรรมกำร ICT) ตำมหนังสอืค ำสั่งแต่งตัง้ของมหำวทิยำลัยที่ 198/2012 ลงวันที่ 25 
พฤษภำคม 2555 มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที ่1 มถิุนำยน 2555 ถงึวันที ่31 พฤษภำคม 2556 ซึง่เป็น
กำรรวมคณะกรรมกำรชดุเดมิทีพ่จิำรณำเรือ่งนโยบำยและชดุอนุกรรมกำรทีพ่จิำรณำเรือ่งกำรจัดซือ้
ใหเ้หลอืเพยีงคณะกรรมกำรชดุเดยีวเพือ่พจิำรณำภำพรวมทัง้หมดของมหำวทิยำลัย  
 

ปีกำรศกึษำ 2557 มหำวทิยำลัยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สือ่สำร (คณะกรรมกำร ICT) ตำมหนังสอืค ำสั่งแต่งตัง้ของมหำวทิยำลัยที่ 114/2558 ลงวันที่ 22 
เมษำยน 2557 มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มถินุำยน 2557 ถงึวนัที ่31 กรกฎำคม 2558 เพือ่พจิำรณำ
เรือ่งนโยบำย และกำรจัดซือ้จัดจำ้งอปุกรณ์ทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
 

2. วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธ ์

 วสิยัทศัน ์
เป็นหน่วยงำนมอือำชพี ในกำรใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร (ICT) ของ
มหำวทิยำลัย 

 
 พนัธกจิ 

1. พัฒนำบุคลำกรใหม้คีวำมเชีย่วชำญดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร และมคีวำม
เป็นมอือำชพีในกำรใหบ้รกิำร (Service Mind) ตอ่ตนเองและสว่นรวม 

2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนฯ ในกำรปฏิบัต ิงำนและกำรใหบ้ริกำรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 
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3. พัฒนำและจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และระบบฐำนขอ้มูลที่มี
ประสทิธภิำพและควำมถูกตอ้งแม่นย ำดำ้นกำรปฏบิัตงิำนทีต่อบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ชบ้รกิำรอยำ่งมคีณุภำพ ส ำหรับกำรเรยีนกำรสอนและกำรบรหิำรงำนของมหำวทิยำลัย 

 

 เป้าหมาย 
1. เป็นหน่วยงำนทีม่คีวำมเป็นเลศิในกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร

สือ่สำร 
2. เป็นหน่วยงำนทีเ่ป็นศนูยก์ลำงกำรใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร เพือ่

สนับสนุนงำนดำ้นวชิำกำรและกำรบรหิำรจัดกำร 
 

 ยทุธศาสตรส์ านกังานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กำรพัฒนำส ำนักงำนบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่ใหบ้รรลตุำมวสิัยทัศน ์2000 มยีทุธศำสตร์

หลัก ดังนี ้
ยทุธศำสตรท์ี ่1: กำรพัฒนำบคุลำกรและระบบบรหิำรจัดกำรกำรด ำเนนิงำนภำยใน 
ยทุธศำสตรท์ี ่2: กำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนระบบเครอืขำ่ยและ Data Center 
ยทุธศำสตรท์ี ่3: กำรพัฒนำและจัดหำ Hardware และ Software ดำ้น IT เพือ่กำรเรยีนกำรสอน 
ยทุธศำสตรท์ี ่4: กำรบรกิำรพัฒนำแอพพลเิคชัน่และเว็บไซตท์ีม่ปีระสทิธภิำพ  

 
ยทุธศาสตรท์ี ่1:  กำรพัฒนำบคุลำกรและระบบบรหิำรจัดกำรกำรด ำเนนิงำนภำยใน 
เป้าประสงค ์

1.1 เจำ้หนำ้ทีม่ทัีกษะดำ้น IT และ จติส ำนกึในงำนบรกิำร 
1.2 ส ำนักงำนฯมกีำรบรหิำรจัดกำรภำยในอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  
1.3 ส ำนักงำนฯมกีำรควบคมุกำรใชท้รัพยำกรเทคโนโลยสีำรสนเทศอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

กลยทุธ ์1.1 การพฒันาทกัษะดา้น IT ควบคูจ่ติส านกึในงานบรกิาร 
1.1.1 สง่เสรมิใหบ้คุลำกรไดรั้บกำรฝึกอบรมในหลักสตูรทีไ่ดม้ำตรฐำนและเหมำะสมกับงำน

ทีไ่ดรั้บมอบหมำย 
1.1.2 สง่เสรมิใหบ้คุลำกรมโีอกำสศกึษำดงูำน หรอืเขำ้รับฟังกำรสมัมนำ ในงำนดำ้นบรกิำร

ของส ำนักงำนฯ 
1.1.3 จัดสรรใหบ้คุลำกรทกุคนมโีอกำสในกำรเขำ้รับกำรอบรมของมหำวทิยำลัย 

กลยทุธ ์1.2 การพฒันาระบบบรหิารงานภายใน 
1.2.1 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรกำรด ำเนนิงำนภำยใน 
1.2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่ควบคมุกำรใชท้รัพยำกร 
1.2.3 ปรับปรงุกระบวนกำรและขัน้ตอนกำรปฏบิัตงิำนใหช้ดัเจน 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่2: กำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนระบบเครอืขำ่ยและ Data Center 
เป้าประสงค ์

2.1 นักศกึษำ อำจำรย ์และเจำ้หนำ้ที ่สำมำรถเขำ้ถงึระบบเครอืขำ่ยไดอ้ยำ่งท่ัวถงึ มี
เสถยีรภำพและปลอดภัย  

2.2 โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศสำมำรถรองรับกำรใชง้ำนระบบ
สำรสนเทศของหน่วยงำนตำ่งๆในมหำวทิยำลัยไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

กลยทุธ ์2.1. การพฒันา ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรบัการพฒันาและขยายการ
ใหบ้รกิารในดา้นตา่งๆ 

2.1.1 เพิม่จดุเชือ่มตอ่เครอืขำ่ยใหเ้หมำะสมตอ่ภำวะกำรณใ์ชง้ำนของผูใ้ช ้
2.1.2 พัฒนำศูนยก์ลำงระบบเครื่องแม่ข่ำย (Data Center) ใหม้ปีระสทิธภิำพและรองรับ

ควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ข ึน้ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่3: กำรพัฒนำและจัดหำ Hardware และ Software ดำ้น IT เพือ่กำรเรยีนกำรสอน 
เป้าประสงค ์

3.1 อปุกรณ์เทคโนโลยสีำรสนเทศในหอ้งเรยีนมคีวำมพรอ้ม และเหมำะสมตอ่กำรใชง้ำน 
3.2 ควำมพรอ้มของซอฟทแ์วรท์ีเ่หมำะสมตอ่กำรเรยีนกำรสอน 

กลยทุธ ์3.1 การคดัสรรและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีเ่หมาะสมมาใช้

ในหอ้งเรยีน 
3.1.1 จัดหำอปุกรณ์เทคโนโลยสีำรสนเทศและ Software ของคอมพวิเตอรท์ีถ่กูตอ้งตำม

กฎหมำยลขิสทิธิท์ำงปัญญำ 
3.1.2 ปรับปรงุอปุกรณ์เทคโนโลยสีำรสนเทศใหม้ปีระสทิธภิำพและเหมำะสมในกำรใชง้ำน 

ส ำหรับกำรเรยีนกำรสอน 
 
ยทุธศาสตรท์ี ่4:  กำรบรกิำรพัฒนำแอพพลเิคชัน่และเว็บไซตท์ีม่ปีระสทิธภิำพ 
เป้าประสงค ์

4.1 พัฒนำแอพพลเิคชัน่ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ   
4.2 แอพพลเิคชัน่และเว็บไซตท์ีไ่ดรั้บกำรพัฒนำสำมำรถรองรับกำรแสดงผลใน

หลำกหลำยแพลตฟอรม์ เชน่ IOS หรอื Android  
กลยทุธ ์4.1 การพฒันาผูใ้ชใ้หเ้ขา้ใจการพฒันาระบบสารสนเทศ 

4.1.1  จัดอบรมกำรใชง้ำน Software  พืน้ฐำน เชน่ excel เพือ่พัฒนำใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถน ำ
สำรสนเทศทีไ่ดจ้ำกระบบไปใชไ้ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

4.1.2 จัดอบรมกำรใชง้ำนแอพพลเิคชนัทีพั่ฒนำใหแ้กผู่ป้ฏบิัตงิำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
กลยทุธ ์4.2 การสนบัสนนุดา้นเครือ่งมอืในการพฒันาแอพพลเิคช ัน่ เว็บไซต ์และอปุกรณ์ 

        การใหบ้รกิาร 
4.2.1 ศกึษำเพือ่จัดหำซอฟทแ์วร ์ฮำรด์แวร ์อปุกรณ์ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศทีใ่ชใ้หม้ี

ควำมสอดคลอ้งและประยกุตใ์ชร้ว่มกันได ้
 
 

3. โครงสรา้งองคก์ร 
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สว่นที ่2  ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะการประเมนิคณุภาพในปีการศกึษาทีผ่า่นมา  

ขอ้เสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการ IAAT 

ขอ้เสนอแนะการประเมนิ
คณุภาพ 

ปีการศกึษา 2558 

โครงการ/ กจิกรรมการ
พฒันา 

หลกัฐาน 

1. ในดำ้นกำรวำงแผน ส ำนักฯยงัขำด
กำรประเมนิผลและกลยทุธท์ีม่ ี
ประสทิธภิำพ ซึง่ส ำนักฯเห็นควรที่
จะตอ้งมกีำรพัฒนำกำรวำงแผนให ้
เป็นระบบในกำรรวบรรวมขอ้มลู
เพือ่น ำมำประเมนิ ในสว่นของแผน
กลยทุธใ์นปีกำรศกึษำ 2559 ใน
กำรตดิตำมกำรด ำเนนิงำนนัน้ 
ส ำนักฯ ควรทีจ่ะมกีำรทบทวนแผน
กลยทุธแ์ละพัฒนำระบบกลไกใน
กำรตดิตำมและรำยงำนผลใหด้ขี ึน้
กวำ่ทีเ่ป็นอยู ่

คณะกรรมกำรของส ำนักฯ ประชมุ
และด ำเนนิกำรในกำร 
1. จัดท ำ Gantt Chart ในกำร
ตดิตำมและควบคมุกำร
ปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำม
แผนงำนของส ำนักฯ 

2. ประเมนิผลแผนและกำร
ด ำเนนิงำนทีไ่ดร้ะบใุนแผน
ประจ ำปีและแผนกลยทุธข์อง
ส ำนักฯ 

3. ท ำกำรปรับปรงุแผนกลยทุธ์
จำกผลของกำรประเมนิ 

4. ปรับปรงุวธิกีำรระบบกลไกใน
กำรด ำเนนิกำร ตดิตำม ควบคมุ 
ประเมนิ และกำรน ำผลมำใช ้

1. รำยงำนกำรตดิตำม
แผนงำนและโครงกำร 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559 

2. รำยงำนกำรประชมุ 
QT1 ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2559 

2. ส ำนักฯ ไดต้ระหนักถงึควำม
คลำดเคลือ่นของแผนงบประมำณ 
ทีใ่ชส้ ำหรับงำนดำ้นกำรซอ่มแซม
บ ำรงุรักษำอปุกรณ์ตำ่งๆ โดย
ส ำนักฯ จะด ำเนนิกำรจัดเก็บและ
รวบรวมขอ้มลูทีส่ ำคญัเพิม่เตมิ 
เพือ่ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ
ส ำหรับงำนซอ่มแซมอปุกรณ์
เทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่รองรับ
งำนดำ้นกำรเรยีนกำรสอน และ
งำนในหน่วยงำนของมหำวทิยำลัย 
โดยขอ้มลูจะสำมำรถเปรยีบเทยีบ
คำ่ใชจ้ำ่ย และควำมคุม้คำ่ในกำร
จัดซือ้จัดจำ้งหรอืซอ่มแซมโดย
กำรประสำนงำนและขอขอ้มลูจำก
ส ำนักงำนบรกิำรพัสด ุเพือ่น ำมำใช ้

ในกำรประกอบกำรจัดท ำแผน
งบประมำณในปีตอ่ไป 

1. เก็บรวบรวมขอ้มลูเครือ่งและ
อปุกรณ์ทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำร
รับผดิชอบและกำรดแูลของ
ส ำนักฯ ตำมปีทีจั่ดซือ้ 

2. เก็บขอ้มลูกำรบรกิำรกำร
ซอ่มแซมและกำรใชอ้ะไหล ่
พรอ้มคำ่ใชจ้ำ่ย 

3. ประเมนิและเปรยีบเทยีบกำร
ใหบ้รกิำรซอ่มบ ำรงุและกำรใช ้

อะไหลเ่พือ่ใชใ้นกำรวำง
แผนกำรใหบ้รกิำร อยำ่งคุม้คำ่ 

4. เปรยีบเทยีบขอ้มลูของส ำนักฯ 
ของส ำนักบรกิำรพัสด ุและ
ส ำนักงำนบรหิำรกำรคลัง 
ส ำหรับกำรวำงแผนงบประมำณ
ส ำหรับปีกำรศกึษำถดัไป 

1. Inventory List 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559วทิยำเขต
หัวหมำกและวทิยำ
เขตสวุรรณภมู ิ

2. ระบบบนัทกึกำร
ใหบ้รกิำรผูใ้ชง้ำน 
Help Desk Services 

3. ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ซอ่มแซมและ
บ ำรงุรักษำปี
กำรศกึษำ 
2557/2558 และ 
2559 

4. ขอ้มลูกำรตรวจสอบ
ของส ำนักงำนบรหิำร
กำรเงนิ 

3. ในดำ้นกำรพัฒนำบคุลำกรนัน้ 
ส ำนักฯ ควรด ำเนนิกำรในกำร
พัฒนำบคุลำกรเป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนดไว ้ และวำงกลไกในกำร
ประเมนิตดิตำมผล เมือ่บคุลำกร
ไดรั้บกำรอบรมแลว้สำมำรถน ำ
ควำมรูม้ำพัฒนำในกำรปฎบิตังิำน
ไดอ้ยำ่งไรบำ้ง และสนับสนุนให ้
บคุลำกรไดน้ ำควำมรูนั้น้มำ
ถำ่ยทอดใหก้บัสมำชกิคนอืน่ๆ ใน
หน่วยงำน พรอ้มทัง้จัดกำร
ประเมนิผลควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำบคุลำกรดว้ย 

1. ศกึษำควำมเปลีย่นแปลงดำ้น
เทคโนโลยแีละบรกิำรทีจ่ ำเป็น
ตอ่มหำวทิยำลัย 

2. ก ำหนดแผนและกำรอบรม
สมัมนำใหส้อดคลอ้งกบักำร
ด ำเนนิงำนในกำรใหบ้รกิำรดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศตำมที่
เกดิขึน้จรงิพรอ้มงบประมำณ 

3. จัดท ำ Knowledge 
Management ทีไ่ดจ้ำกกำร
เขำ้รว่มสมัมนำหรอือบรมตำม
นโยบำยของส ำนักฯ 

1. สถติกิำรเขำ้รว่มอบรม 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559 

2. แผนงำนและโครงกำร 
OYPB ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2559 - 
โครงกำร 8.2 กำร
อบรมพัฒนำบคุลำกร 

3. แผนงำนและโครงกำร 
OYPB ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2559 - 
โครงกำร 8.3กำร
อบรมควำมรูด้ำ้น IT 
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ใหแ้กบ่คุลำกรของ
มหำวทิยำลัย 

4. KM บน Website 
www.its-
edocumnet.au.edu 

4.1 เทคนคิกำรเขำ้สำย 
LAN 

4.2 เทคนคิวธิกีำรแชรป์
ริน้เตอร ์Windows 7 

4.3 กำรใช ้Google-App 
ในกำรท ำงำน 

4.4 Essential ASP.NET 
MVC 

4. ส ำนักฯ ควรวำงแผนกำรจัดกำร
องคค์วำมรูใ้หช้ดัเจนและวำงระบบ
ในกำรแสวงหำควำมรูแ้ละกำร
ถำ่ยทอดควำมรูนั้น้ใหแ้กบ่คุลำกร
คนอืน่ เพือ่เผยแพรใ่หเ้ป็น
สำธำรณะประโยชน ์

ประชมุก ำหนดนโยบำยและ
แผนกำรท ำ Knowledge 
Management จำก 
 กำรเขำ้รว่มสมัมนำหรอือบรม 
 กำรปฏบิตังิำนในกำร

ใหบ้รกิำรและแกไ้ขปัญหำ 

1. รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำร QT1 
2559-07 

2. KM บน Website 
www.its.au.edu 

2.1 เทคนคิกำรเขำ้สำย 
LAN 

2.2 เทคนคิวธิกีำรแชรป์
ริน้เตอร ์Windows 7 

2.3 กำรใช ้Google-App 
ในกำรท ำงำน 

2.4 Essential ASP.NET 
MVC 

 ควำมเห็นเพิม่เตมิ 
1. ส ำนักฯ ควรมกีำรจดัท ำแผนกล
ยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี
อยำ่งเป็นระบบตำมทีก่ ำหนดมำใน
องคป์ระกอบและ
กระบวนกำรพัฒนำแผนและเกณฑ์
มำตรฐำนโดยมกีำรประเมนิผล
ลัพธจ์ำกคำ่เป้ำหมำยของแตล่ะตัว
บง่ชี ้ 

1. ประชมุทบทวนแผนกลยทุธ์
และกำรประเมนิพรอ้มเกณฑว์ัด
ตำมดัวบง่ชี ้

2. จัดท ำแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี
และกำรประเมนิผลให ้
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธแ์ละ
กำรด ำเนนิกำร 

1. รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำร QT1 
2559-09 

2. แผนงำนและ
งบประมำณโครงกำร
OYPB ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2559 

3. รำยงำน Annual 
Report ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2559 

2. ควรน ำผลกำรประเมนิผลกำร
ด ำเนนิงำน ขอ้คดิเห็นขอ้เสนอแนะ
ของผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำร
ประกนัคณุภำพภำยในมำปรับปรงุ
แผนกลยทุธแ์ละแผนปฎบิตักิำร
ประจ ำปี 

1. ท ำกำรประเมนิผลกำร
ด ำเนนิงำนจำกรำยงำนกำร
ด ำเนนิงำนของแตล่ะหน่วยงำน 
(Monthly Reports) ส ำหรับ
กำรปรับปรงุแผนกลยทุธแ์ละ
แผนปฎบิตักิำร 

รำยงำน Monthly 
Report 

3. คณะกรรมกำรประกนัคณุภำพของ
ส ำนักฯ ควรท ำควำมเขำ้ใจกบัคูม่อื
กำรประกนัคณุภำพภำยในของ
มหำวทิยำลัยรวมทัง้บคุลำกรทกุ
คน ควรมสีว่นรว่มในกำร
ด ำเนนิงำนประกนัคณุภำพภำยใน
ดว้ยควำมเขำ้ใจ 

1. ใหค้ณะกรรมกำร QT ของ
ส ำนักฯ ทบทวนและท ำควำม
เขำ้ใจกบัคูม่อืกำรประกนั
คณุภำพภำยในของ
มหำวทิยำลัย  

2. ใหบ้คุลำกรทกุคนของส ำนักฯ 
ทบทวนและท ำควำมเขำ้ใจกบั
คูม่อืกำรประกนัคณุภำพภำยใน
ของมหำวทิยำลัย 

1. รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำร QT1 
2559-09 

2. รำยงำนกำรประชมุ
ภำยในเจำ้หนำ้ที ่
2559-03 
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4. คณะกรรมกำรฯ เสนอแนะวำ่ใน
กำรประเมนิตนเองของส ำนักฯควร
มทีัง้ขอ้เสนอแนะเพือ่ปรับปรงุ
จดุออ่นและเพือ่พัฒนำจดุแข็ง  
เพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่ส ำนักฯ ได ้
มุง่หวังทีจ่ะยกระดับกำรท ำงำนไป
ในทศิทำงทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

1. ก ำหนดและมอบหมำยใหท้กุ
หน่วยงำนฯ เสนอขอ้เสนอแนะ
เพือ่ปรับปรงุจดุออ่นและเพือ่
พัฒนำจดุแข็งในกำรประเมนิ
ตนเองของแตล่ะหน่วยงำน 

2. ทกุหน่วยงำนแสนอ
ขอ้เสนอแนะ 

1. รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำร QT1 
2559-09 

2. รำยงำนกำรประชมุ
ภำยในเจำ้หนำ้ที ่
2559-03 
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ขอ้เสนอแนะตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบที ่1  กระบวนการพฒันาแผน 

ขอ้เสนอแนะกำรประเมนิคณุภำพ 
ปีกำรศกึษำ 2558 

โครงกำร/ กจิกรรมกำร
พัฒนำ 

หลกัฐำน 

1.ควรพัฒนำกลไกในกำรตดิตำม
ควำมคบืหนำ้ของกำรด ำเนนิงำน 
โดยกำรน ำงำน และกจิกรรม
ทัง้หมดมำจดัวำงเป็น grant chart 
ใหช้ดัเจน 

1. กำรจัดท ำ Grant Chart ใน
กำรตดิตำมควำมคบืหนำ้ใน
กำรท ำงำนและกจิกรรม
ทัง้หมด 

1. รำยงำนกำรตดิตำม
แผนงำนและโครงกำร 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 

2. รำยงำนกำรประชมุ QT1 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 

2.ควรน ำขอ้มลูกำรประเมนิผล จำก
งำนประจ ำและโครงกำรตำมแผน
กลยทุธม์ำประเมนิผลส ำเร็จของ
แผนกลยทุธ ์

 

1. หน่วยงำนด ำเนนิกำร
ประมวลผลส ำเร็จของแผน
ประจ ำปีจำกขอ้มลู 
Monthly Report ของกำร
ปฏบิตังิำนประจ ำ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร
ประมวลผลส ำเร็จของแผน
กลยทุธจ์ำกขอ้มลู Monthly 
Report และโครงกำร 

1. รำยงำนกำรประชมุ QT1 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 

2. รำยงำนกำรประชมุ
ภำยในเจำ้หนำ้ที ่2559-
03 

3. รำยงำน Monthly 
Report 

ควำมเห็นเพิม่เตมิ 
1.ขอ้เสนอแนะของส ำนักฯ ในขอ้ที ่1 
เป็นระบบงำนภำยในของส ำนักฯ ดู
ทีต่วับง่ชีท้ี ่2.2 ระบบงำนภำยใน
ของหน่วยงำนและส ำนักฯ ควร
ด ำเนนิกำรตำมเกณฑม์ำตรฐำนให ้
ครอบคลมุทกุภำรกจิ 

1. พจิำรณำตวับง่ชีท้ี ่2.2 
ระบบงำนภำยในของ
หน่วยงำนและส ำนักฯ และ
กำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนใหค้รอบคลมุทกุ
ภำรกจิ 

1. รำยงำนกำรประชมุ QT1 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 

2. ระบบ E-Document 
3. ระบบบนัทกึกำรใหบ้รกิำร
ผูใ้ชง้ำน Help Desk 
Services 

2.ขอ้เสนอแนะขอ้ที ่2 ของส ำนักฯ 
เป็นกระบวนกำรพัฒนำแผน ส ำนัก
ฯ ควรด ำเนนิกำรตำมเกณฑต์ำม
มำตรฐำนทัง้ 7  

1. ท ำกำรพจิำรณำ
กระบวนกำรพัฒนำแผน 
เพือ่ด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์
ตำมมำตรฐำนทัง้ 7 

1. แผนกลยทุธ ์
2. แผนประจ ำปี 
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องคป์ระกอบที ่2  การบรหิารและการจดัการ(สกอ. 5.1 (4) ระดบัสถาบนั) 

ขอ้เสนอแนะกำรประเมนิคณุภำพ 
ปีกำรศกึษำ 2558 

โครงกำร/ กจิกรรมกำร
พัฒนำ 

หลักฐำน 

2.1 ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร
หนว่ยงาน (สกอ. 5.1 (4) 
ระดบัสถาบนั) 

 
1. ผูบ้รหิำรส ำนักฯ ควรตดิตำมและ
ประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนเพือ่ให ้
ไดผ้ลลัพธท์ีส่ำมำรถน ำไปใชใ้น
กำรบรหิำรจัดกำรได ้(ดู
ขอ้เสนอแนะของส ำนักฯใน SAR  
ตัวบง่ชีท้ี ่2.3 ระบบสำรสนเทศกำร
บรหิำรและกำรตดัสนิใจ)  

 

1. ก ำหนดใหก้ำรรำยงำนผล
ของกำรด ำเนนิงำนเป็น
สว่นหนึง่ของ SOP ซึง่
ตอ้งท ำกำรบนัทกึรำยงำน
ทกุครัง้ เพือ่กำรตดิตำม 
โดยกำรสง่รำยงำนผำ่น
ทำง eDocument ของ
ส ำนักฯ และมี
คณะกรรมกำร QT2 เป็นผู ้
รวบรวม 

2. ผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำร
ของส ำนักฯ เป็นผูต้ดิตำม
และประเมนิผลกำร
ด ำเนนิงำน เพือ่ใหไ้ด ้
ผลลัพธท์ีส่ำมำรถน ำไปใช ้

ในกำรบรหิำรจัดกำรได ้

1. รำยงำน Monthly Report 
2. ระบบ E-Document 
3. รำยงำนกำรประชมุ QT1 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 

4. รำยงำนกำรตดิตำมแผนงำน
และโครงกำร ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2559 

2.2 ระบบงานภายในของนว่ยงาน 
 
1. ส ำนักฯควรมชีอ่งทำงกำร
ประสำนงำนกบัผูรั้บบรกิำรซึง่ควร
จ ำแนกตำมกลุม่เป้ำหมำย (target 
group) เพือ่ใหท้รำบควำมตอ้งกำร
ของผูรั้บบรกิำรอยำ่งแทจ้รงิ 

 

ส ำนักฯ สำมำรถประสำนงำน
กบัผูรั้บบรกิำร เพือ่รับทรำบ
ควำมตอ้งกำร ทำง 
 ใชโ้ทรศัพท ์(Help Desk 

Service) 3333 และ 
2833 

 ITS Website 
 eMail และ 

 แบบสอบถำม 

1. ระบบบนัทกึกำรใหบ้รกิำร
ผูใ้ชง้ำน Help Desk 
Services 

2. Website www.its.au.edu 
3. แบบส ำรวจควำมพงึพอใจผู ้
ขอใชบ้รกิำรภำพรวมของ
ส ำนักงำนฯ 

2. ส ำนักฯควรประเมนิคณุภำพกำร
ใหบ้รกิำรอยำ่งจรงิจัง จ ำแนกตำม
กลุม่เป้ำหมำย 

  

1. ทกุหน่วยงำนของส ำนักฯ 
จะประเมนิคณุภำพกำร
ใหบ้รกิำรในเบือ้งตน้ โดย
จ ำแนกตำมกลุม่เป้ำหมำย 

2. คณะกรรมกำรของส ำนักฯ 
จะประเมนิคณุภำพกำร
ใหบ้รกิำรในภำพรวมจำก
ขอ้มลูของหน่วยงำน 

1. แบบส ำรวจควำมพงึพอใจผู ้
ขอใชบ้รกิำรภำพรวมของ
ส ำนักงำนฯ 

2. แบบส ำรวจควำมพงึพอใจ
ภำยในของส ำนักงำนฯ 

3. ส ำนักฯควรน ำผลของคณุภำพกำร
บรกิำรมำประเมนิและน ำมำใชใ้น
กำรปรับปรงุและพัฒนำงำนของ
ส ำนักฯ 

 

1. ส ำรวจและสรปุควำมพงึ
พอใจของผูใ้ชจ้ ำแนกตำม
กลุม่เป้ำหมำยจำกกำร
ใหบ้รกิำรของส ำนักฯ 

2. น ำผลของคณุภำพกำร
บรกิำรมำประเมนิ 

3. ท ำกำรปรับปรงุและพัฒนำ
งำน โดยจดัท ำเป็นแผนกล
ยทุธ ์แผนประจ ำปี และกำร
ด ำเนนิงำนของส ำนักฯ 

1. แบบส ำรวจควำมพงึพอใจผู ้
ขอใชบ้รกิำรภำพรวมของ
ส ำนักงำนฯ 

2. แบบส ำรวจควำมพงึพอใจ
ภำยในของส ำนักงำนฯ 

3. แผนงำนและงบประมำณ
โคงกำร ASAP ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2560 

2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการตดัสนิใจ 

 
1.ส ำนักฯควรหำมำตรกำรในกำรเก็บ
รักษำขอ้มลู เพือ่ไมใ่หส้ำมำรถถกู
เปลีย่นแปลงกำรแกไ้ขไดห้รอืตอ้ง

1. ในสว่นของกำรใช ้
Internet ส ำนักฯ มกีำรเก็บ
รักษำขอ้มลูกำรใชแ้ละกำร
เขำ้ถงึขอ้มลูของผูใ้ช ้
(Authentication Log 

1. รำยงำนบนัทกึกำรขอใชง้ำน 
Internet 

2. รำยงำน Log File 

http://www.its.au.edu/
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ตดิตำมไดว้ำ่ใครเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูและดว้ยสำเหตอุะไร 

 

File) ในระบบตำม พ.ร.บ. 
คอมพวิเตอร ์

2. ในสว่นของฐำนขอ้มลูระบบ
สำรสนเทศของ
มหำวทิยำลัย จดัใหม้กีำร
จัดเก็บขอ้มลูกำรใชแ้ละ
ปรับปรงุขอ้มลูของผูใ้ชโ้ดย
ระบบจัดกำรฐำนขอ้มลู 

2. ส ำนักฯ ควรจัดท ำผลกำรประเมนิ
กำรใชร้ะบบสำรสนเทศของ
เจำ้หนำ้ที ่เพือ่น ำมำประเมนิและ
ปรับปรงุระบบสำรสนเทศตอ่ไป 

 

1. ส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำร
วำงแผนและจัดท ำผลกำร
ประเมนิกำรใชร้ะบบ
สำรสนเทศของเจำ้หนำ้ที่
จำกกำรใหบ้รกิำร 
(Monthly Reports) เพือ่
น ำมำประเมนิและปรับปรงุ
ระบบสำรสนเทศ 

 กำรใหบ้รกิำรซอ่มบ ำรงุ
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละ 
Projectors 

 กำรใชจั้ดเกบ็และใช ้
ช ิน้สว่นอปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์

1. Inventory List ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2559วทิยำเขต
หัวหมำกและวทิยำเขต
สวุรรณภมู ิ

2. ระบบบนัทกึกำรใหบ้รกิำร
ผูใ้ชง้ำน Help Desk 
Services 

2.4 การบรหิารและพฒันา 
บคุลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดบั
สถาบนั) 
 
1. ส ำนักฯ ควรตดิตำม และก ำหนด
ผูรั้บผดิชอบ เพือ่ใหม้กีำร
ด ำเนนิงำนตำมแผนกำรพัฒนำ
บคุลำกรทีไ่ดว้ำงไวใ้หท้ันตำม
ก ำหนดเวลำ 
 

1. ส ำนักฯ ตดิตำมกำร
ด ำเนนิงำนตำมแผนกำร
พัฒนำบคุลำกร โดยใหแ้ต่
ละหน่วยงำนเป็น
ผูรั้บผดิชอบ เพือ่ใหม้กีำร
ด ำเนนิงำนตำมแผนกำร
พัฒนำบคุลำกรทีไ่ดว้ำงไว ้
เป็นจรงิของกำรน ำควำมรู ้
นัน้ๆ มำใชใ้นกำร
ปฏบิตังิำน 

1. สถติกิำรเขำ้รว่มอบรม 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 

2. แผนงำนและโครงกำร 
OYPB ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559 - โครงกำร 8.3 กำร
อบรมควำมรูด้ำ้น IT ใหแ้ก่
บคุลำกรของมหำวทิยำลัย 

2. ส ำนักฯ ควรวำงระบบกลไก และ
กำรประเมนิผลกำรพัฒนำกำรของ
บคุลำกรทีไ่ดรั้บกำรอบรมและ
กลไกในกำรถำ่ยทอดควำมรูใ้หแ้ก่
บคุลำกรคนอืน่ๆ 
 

1. ก ำหนดคณุสมบตัขิองผู ้
ไดรั้บกำรอบรมและ
หลกัสตูรทีจ่ะตอ้งตรงกบั
งำนทีรั่บผดิชอบ 

2. กำรน ำควำมรูท้ีไ่ดอ้บรมมำ
บนัทกึและเก็บไวใ้นระบบ 
Knowledge 
Management อยำ่งเป็น
ระบบ และท ำกำรถำ่ยทอด
และแลกเปลีย่นในกำร
ท ำงำนรว่มกนั 

1. Job Description 
2. แผนงำนและโครงกำรOYPB 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 - 
โครงกำร 8.2 กำรอบรม
พัฒนำบคุลำกร 

3. KM บน Website www.its-
edocument.au.edu 

3.1 เทคนคิกำรเขำ้สำย LAN 
3.2 เทคนคิวธิกีำรแชรป์ริน้
เตอร ์Windows 7 

3.3 กำรใช ้Google-App ใน
กำรท ำงำน 

3.4 Essential ASP.NET MVC 

 ความเห็นเพิม่เตมิ 
1.ควรทบทวนเกีย่วกับกำรจัดท ำแผน
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรเพื่อ
ก ำหนดทศิทำงกำรพัฒนำศักยภำพ
ของบคุลำกร 

 

1. ส ำรวจและสรปุควำมพงึ
พอใจกำรท ำงำนของ
บคุลำกร 

2. ก ำหนดคณุสมบตัทิีเ่ป็น 
Core Competencies ของ
แตล่ะงำน/หน่วยงำน 

3. พจิำรณำควำมสำมำรถ
เฉพำะทำงของเจำ้หนำ้ที่

1. แบบส ำรวจควำมพงึพอใจ
ภำยในของส ำนักงำนฯ 

2. รำยงำน Core 
Competencies 

3. แผนงำนและโครงกำร 
OYPB ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559 - โครงกำร 9.4 กำร
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และบนัทกึเพิม่เตมิไวใ้น 
Job Description 

4. พจิำรณำกำรพัฒนำและใช ้

เทคโนโลยสีำรสนเทศของ
มหำวทิยำลัย ทัง้ทำงดำ้น 
Hardware และ Software 

5. ก ำหนดหัวขอ้ในกำรพัฒนำ
บคุลำกรในแผนโครงกำร
ของส ำนักฯ 

พัฒนำ Inventory 
Management System 

4. แผนงำนและโครงกำร 
OYPB ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559 - โครงกำร 8.2 กำร
อบรมพัฒนำบคุลำกร 

2.5 ระบบและกลไกการเงนิและ
งบประมาณส าหรบัหนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

ไมม่ ี

  

2.6 ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ. 
5.1 (3) ระดบัสถาบนั) 
 
1.ควรน ำผลกำรด ำเนนิงำนและ
โครงกำรทีอ่ยูข่อบเขตของงำน
บรหิำรควำมเสีย่ง มำท ำกำร
ประเมนิผลของกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง รวมถงึน ำขอ้เสนอแนะจำก
ผูบ้รหิำรระดับสงู หรอืกรรมกำรที่
เกีย่วขอ้ง มำท ำกำรปรับปรงุแผน
บรหิำรควำมเสีย่งในปีตอ่ไป 

 

1. ก ำหนดใหท้กุหน่วยงำนสง่
แผนควำมเสีย่งของตนเอง 

2. น ำผลกำรด ำเนนิงำนและ
โครงกำร ขอบเขตของงำน
บรหิำรควำมเสีย่ง มำท ำ
กำรประเมนิผลของกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 

3. กำรน ำขอ้เสนอแนะจำก
ผูบ้รหิำรระดับสงู หรอื
กรรมกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
มำท ำกำรปรับปรงุแผน
บรหิำรควำมเสีย่งในปี
ตอ่ไป ทีป่รำกฏในแผนและ
งบประมำณของส ำนักฯ 
เพือ่กำรจัดกำรควำมเสีย่ง 

1. Risk Management Plan 
2. ICT Committee Meeting 

Minutes 

2.7 การจดัการความรู ้(สกอ. 5.1 
(5) ระดบัสถาบนั)    
 
1.ควรวำงแผนกำรจัดกำรควำมรู ้ 

 

1. เรยีนรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจ
ในกำรท ำแผนและจัดกำร
ควำมรู ้

2. ประชมุวำงแผนและก ำหนด
นโยบำยกำรจดักำรควำมรู ้
ของส ำนักฯ 

3. ด ำเนนิกำรจัดกำรควำมรู ้
ตำมแผน 

1. รำยงำนกำรประชมุ QT1 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 

2. กำรเขำ้รว่มสมัมนำควำม
เสีย่งของมหำวทิยำลัย 

2.ควรก ำหนดหัวขอ้เป้ำหมำยขององค์
ควำมรูเ้พือ่เป็นทศิทำงหลักในแตล่ะ
ปี 

 

1. ก ำหนดใหห้ัวขอ้ดำ้นเทค
โนโลยีส่ำรสนเทศและกำร
สือ่สำรเป็นทีต่อ้งใชใ้นกำร
พัฒนำและใหบ้รกิำรของ
มหำวทิยำลัยเป็นองค์
ควำมรูท้ีจ่ะตอ้งเรยีนรู ้

1. สถติกิำรเขำ้รว่มอบรม 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 

2. แผนงำนและโครงกำร 
OYPB ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559 - โครงกำร 8.3 กำร
อบรมควำมรูด้ำ้น IT ใหแ้ก่
บคุลำกรของมหำวทิยำลัย 

3. แผนงำนและโครงกำร 
OYPB ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559 - โครงกำร 8.2 กำร
อบรมพัฒนำบคุลำกร 
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องคป์ระกอบที ่3 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

ขอ้เสนอแนะกำรประเมนิคณุภำพ 
ปีกำรศกึษำ 2558 

โครงกำร/ กจิกรรมกำร
พัฒนำ 

หลักฐำน 

1.ส ำนักฯ ควรท ำควำมเขำ้ใจกบั
บคุลำกรเรือ่งกำรประกนัคณุภำพ
ภำยในและด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทีม่หำวทิยำลัยก ำหนด 

1. ส ำนักฯ ไดท้ ำควำมเขำ้ใจ
กบับคุลำกรเรือ่งกำร
ประกนัคณุภำพภำยใน
ผำ่นทำงกำรประชมุของ
ส ำนักฯ กำรท ำกจิกรรม
รว่มกนั และกำรประสำน
กำรท ำงำน 

2. และด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทีม่หำวทิยำลัย
ก ำหนด 

1. รำยงำนกำรประชมุ QT1 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559 

2. รำยงำนกำรประชมุ
ภำยในเจำ้หนำ้ที ่
ประจ ำปีกำรศกึษำ 
2559 
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สว่นที ่3 ผลการประเมนิคณุภาพภายในหนว่ยงานสนบัสนนุ 

ตารางสรปุคะแนนผลการประเมนิคณุภาพการด าเนนิงานของหนว่ยงานสนบัสนนุ ปีการศกึษา 

2559 

องคป์ระกอบและตวับง่ชี ้ ผลการด าเนนิการ คะแนน 

องคป์ระกอบที ่1 กระบวนการพฒันาแผน 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ.5.1 (1) ระดับสถำบนั)           7 ขอ้ 5 คะแนน 

องคป์ระกอบที ่2 การบรหิารและการจดัการ 

2.1 ภำวะผูน้ ำของผูบ้รหิำรหน่วยงำน (สกอ. 5.1 (4) ระดับ
สถำบัน) 

5 ขอ้ 5 คะแนน 

2.2 ระบบงำนภำยในของหน่วยงำน 5 ขอ้ 4 คะแนน 

2.3 ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรและกำรตัดสนิใจ 4 ขอ้ 4 คะแนน 

2.4 กำรบรหิำรและพัฒนำบคุลำกร (สกอ. 5.1 (6) ระดบัสถำบัน) 5 ขอ้ 4 คะแนน 

2.5 ระบบและกลไกกำรเงนิและงบประมำณส ำหรับหน่วยงำน
สนับสนุน 

5 ขอ้ 5 คะแนน 

2.6 ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง (สกอ. 5.1 (3) ระดับสถำบัน) 4 ขอ้ 4 คะแนน 

2.7 กำรจัดกำรควำมรู ้(สกอ.5.1(5)ระดับสถำบัน) 2 ขอ้ 2 คะแนน 

องคป์ระกอบที ่3 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

3.1 ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพภำยใน (สกอ. 5.1 (7) 
ระดับสถำบัน) 

4 ขอ้ 4 คะแนน 

 คะแนนเฉลีย่ 37/9 = 4.1 คะแนน 
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ก. อภปิรายภาพรวมผลการด าเนนิงานของหนว่ยงานสนบัสนนุ 

 ในปีกำรศกึษำ 2559 ทำงส ำนักงำนบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศไดจั้ดท ำโครงกำรตำม 4 

ยุทธศำสตร์ (ดังกล่ำวไวส้่วนที่ 1 ขอ้มูลท่ัวไป) เพื่อใหบ้รรลุตำมวิสัยทัศน์ 2000 ของ

มหำวทิยำลัย ทำงส ำนักฯ ไดม้แีผนงำนประจ ำ โครงกำร และโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์ของ

ส ำนักงำนฯ ประกอบดว้ย  

1. แผนงำนประจ ำ    จ ำนวน 30 งำน 

1.1. แผนงำนประจ ำทีใ่ชง้บประมำณ       3 งำน 

1.2. แผนงำนประจ ำทีไ่มใ่ชง้บประมำณ   27 งำน 

2. โครงกำร    จ ำนวน 2 โครงกำร 

2.1. โครงกำรทีใ่ชง้บประมำณ         2 โครงกำร 

2.2. โครงกำรทีไ่มใ่ชง้บประมำณ       0 โครงกำร 

3. โครงกำรตำมแผนกลยทุธ ์   จ ำนวน 6 โครงกำร  

3.1. โครงกำรตำมแผนกลยทุธท์ีใ่ชง้บประมำณ     4 โครงกำร 

3.2. โครงกำรตำมแผนกลยทุธท์ีไ่มใ่ชง้บประมำณ     2 โครงกำร 

4. โครงกำรพเิศษทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรวำงแผน      3 โครงกำร 

5. งำนทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรวำงแผน      1 งำน 

รวมท ัง้หมดจ านวน 42  แผนงานและ โครงการ 

 
ส ำนักฯ สำมำรถสรปุผลกำรด ำเนนิงำนในภำพรวมตำมแผนกไดด้ังนี ้ 

1. แผนกวศิวกรรมเครอืขา่ย 

มภีำรกจิหลักในกำรดแูลระบบเครอืขำ่ยของมหำวทิยำลัยใหส้ำมำรถเชือ่มตอ่กำรใชง้ำนของ

เครือ่งแมข่ำ่ยทีใ่หบ้รกิำรระบบสำรสนเทศภำยในมหำวทิยำลัย และกำรเชือ่มตอ่ระบบอนิเตอรเ์น็ต

ภำยนอกมหำวทิยำลัย โดยในปีกำรศกึษำ 2559 แผนกวศิวกรรมเครอืขำ่ย  มแีผนงำนประจ ำ 4 

งำน ทีจ่ะสนับสนุนภำรกจิส ำคัญดังนี ้

1. บริหำรจัดกำร กำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยทั้ง 4 วทิยำเขตของมหำวทิยำลัย มีอุปกรณ์

ประกอบดว้ยดังนี ้

 Router                   3  ตัว 

 Core Switch            6  ตัว 

 Distributed Switch    49  ตัว  

 Access Switch          315  ตัว 

 มจีดุรองรับกำรเชือ่มตอ่ระบบเครอืขำ่ย รวมทัง้หมดประมำณ    7,560  จดุ 

2. บรหิำรจัดกำร กำรใหบ้รกิำรระบบเครือข่ำยไรส้ำย (SSID:AUWifi) ทัง้ 4 วทิยำเขตของ

มหำวทิยำลัย บนอปุกรณ์ของบรษัิท AIS ดังนี ้

 วทิยำเขตหัวหมำก     251  ตัว 

 วทิยำเขตสวุรรณภมู ิ    768  ตัว 

 วทิยำเขต City Campus    5  ตัว 

 วทิยำเขตโรงเรยีนอัสสมัชญัพำณชิยกำร  21  ตัว 

 มจีดุรองรับกำรเชือ่มตอ่ระบบเครอืขำ่ยไรส้ำย รวมทัง้หมด 1,045 จดุ  
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3. กำรตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหำกำรเชื่อมโยงกำรสื่อสำร(Data และ Voice) ผ่ำนระบบ

เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศระหว่ำงวทิยำเขตหัวหมำก วทิยำเขต City Campus กับ

วทิยำเขตสวุรรณภมู ิและระหวำ่งวทิยำเขตหัวหมำกกับโรงเรยีนอัสสมัชญัพำณชิย ์

4. กำรบรหิำรจัดกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครอืขำ่ย เชน่ กำรตดิตัง้ Firewall และสทิธิ

ในกำรใชง้ำนเครอืขำ่ย 

5. กำรบริหำรจัดกำรโครงสรำ้งกำรเชื่อมต่อของระบบเครือข่ำย (network connection 

management) ทัง้หมดภำยในมหำวทิยำลัย 

6. ประสำนงำนกำรใหบ้ริกำรและกำรแกไ้ขปัญหำที่มหำวทิยำลัยใชบ้ริกำรจำกบริษัทหรือ

หน่วยงำนภำยนอก เชน่ 3BB, CAT, Google, AIS, True 

ในปีกำรศกึษำ 2559 นี ้จะเนน้ไปทำงดำ้นงำนวเิครำะหร์ะบบเครอืขำ่ย เพือ่น ำไปใชอ้อกแบบ

ระบบเครอืขำ่ยทีจ่ะปรับปรุงใหมต่ำมมตขิองคณะกรรมกำร ICT สว่นงำนดำ้นกำรตดิตัง้มไีมเ่ยอะ 

สว่นมำกเป็นกำรตดิตัง้อปุกรณ์ WiFi กับทำง AIS เพิม่เตมิ และงำนปรับแตง่ configuration 

 
2. แผนกวศิวกรรมระบบ 

มภีำรกจิหลักในกำร ตดิตัง้ ดแูลระบบปฏบิัตกิำรบนเครือ่งแมข่ำ่ย ทีส่นับสนุนและรองรับกำร

ใหบ้รกิำรพัฒนำและใชเ้ว็บไซต ์กำรพัฒนำและใชแ้อพพลเิคชั่นในระบบปฏบิัตกิำรต่ำง ๆ และ

กำรจัดกำรฐำนขอ้มลูหลักของมหำวทิยำลัย รวมถงึกำรตรวจสอบตดิตำม และแกไ้ขกำรใหบ้รกิำร

เครื่องแม่ข่ำยใหส้ำมำรถใหบ้รกิำรไดต้ลอด 24 ชั่วโมง โดยในปีกำรศกึษำ 2559 ทำงแผนก

วศิวกรรมระบบมแีผนงำนประจ ำ 8 งำน และ แผนโครงกำรตำมกลยุทธ ์1 โครงกำร เพื่อที่จะ

สนับสนุนภำรกจิส ำคัญดังนี ้

1. เครือ่งแมข่ำ่ย (Server) ทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรดแูล 

 Physical Servers   40  เครือ่ง 

 Virtual Servers   47 เครือ่ง 

2. กำรจัดท ำกำรส ำรองและกำรกูค้นืขอ้มลูทีส่ ำคัญของมหำวทิยำลัยบนเครือ่งแมข่ำ่ยโดยเฉลีย่

ปีละ 5,000 ครัง้   

3. สรำ้งและบรหิำรจัดกำรบัญชอีนิเตอร์เน็ต (Internet Account) ใหก้ับนักศกึษำ บุคลำกร

ภำยในและภำยนอกทีม่ำท ำกจิกรรม หรอืเยีย่มชมมหำวทิยำลัย โดยเฉลีย่  7000 คนต่อปี 

ปัจจบุัน User Account ในระบบทัง้หมดม ี84,480 คน 

4. กำรตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิำรตำ่งๆ ทีร่องรับกำรพัฒนำเว็บไซตแ์ละกำรพัฒนำแอพลเิคชั่นตำ่งๆ 

เช่น ระบบ Linux, Windows, Joomla or Moodle  และอื่นๆ ตลอดจนกำรติดตั ้งค่ำกำร

เชือ่มตอ่ระบบฐำนขอ้มลูหลักในปีกำรศกึษำ 2559 มจี ำนวน 28 เว็บไซต ์/ ระบบ 

5. ดูแลรักษำควำมปลอดภัยป้องกันภัยคุกคำมและแกไ้ขปัญหำที่เขำ้มำโจมตเีครื่องแม่ข่ำย 

(Server) ทัง้หมด 

6. ด ำเนนิกำรจดทะเบยีนเพิม่ ปรับเปลีย่น หรอื ลบ ขอ้มลูโดเมนเนม (Domain Name) มรีำยชือ่

โดเมน ทีจ่ดทะเบยีนภำยใต ้“au.edu” ทัง้หมด 441 โดเมน แบง่เป็นชือ่ทีเ่ป็น website 295 

โดเมน และ ชือ่อืน่ๆ 146 โดเมน 

7. เว็บไซต์ที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องแม่ข่ำย (Server) ที่ทำงส ำนักงำนฯ เป็นผูดู้แลทั้งที่เป็น

เว็บไซตท์ีพั่ฒนำโดยภำยในหน่วยงำน หรอืจำกหน่วยงำนอืน่จัดท ำขึน้เองรวมจ ำนวน  195 

เว็บไซต ์
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8. ในปีกำรศกึษำ 2559 ทำงส ำนักฯ ไดด้ ำเนนิกำรตดิตัง้ระบบ Moodle โดยม ี2 วัตถุประสงค์

แรกคอื เพือ่ใชเ้ป็นระบบกำรจัดกำรเอกสำรออนไลน์จ ำนวน 2  ระบบอันไดแ้ก ่1. MSME E-

Document และ 2. ITS E-Document และประสงคท์ีส่องเพือ่ใชเ้ป็นระบบบรหิำรจัดกำรกำร

เรียนรูจ้ ำนวน 3 ระบบ อันไดแ้ก่ 1. Chinese E-Learning System 2. LMS-MSME และ 3. 

Research Knowledge Sharing System 

9. กำรบรหิำรจัดกำรดูแลระบบกำรเรียนกำรสอน (Learning Management System – LMS)  

ปัจจุบันมีวชิำที่เปิดใชบ้นระบบ LMS จ ำนวนทัง้ส ิน้ 358 วชิำ มีจ ำนวนผูเ้ขำ้ใชร้ะบบเป็น 

อำจำรย ์217 คน และนักศกึษำ 13,855 คนโดยสรปุงำนไดด้ังนี้ 

1. สรำ้งรำยวชิำใหมจ่ำกกำรรอ้งขอผำ่นกำรทำง LMS REQUEST FORM online 85 วชิำ 

2. จัดสอบย่อยออนไลน์ (Quiz Online) ในภำควชิำกำรตลำด รวมทัง้หมด 5 วชิำ คอื 

MKT2280, MKT3102, MKT3530, MKT3620และ MKT4829 รวมจ ำนวนนักศกึษำที่

เขำ้สอบทัง้หมด 10,176 คน 

 
3. แผนกระบบสารสนเทศองคก์ร 

ส ำนักฯ มภีำรกจิหลักในกำรบรหิำรจัดกำรและดูแลฐำนขอ้มูลหลักของมหำวทิยำลัย โดยมี

งำนประจ ำ 3 งำน และงำนนอกเหนอืแผนงำนประจ ำปี 2559 จ ำนวน 1 งำน ทีจ่ะสนับสนุนภำรกจิ

ส ำคัญดังนี ้

1. บรหิำรจัดกำรและดูแลฐำนขอ้มูลหลักของมหำวทิยำลัย โดยมี 3 ประเภทฐำนขอ้มูล คอื  

MSSQL, ORACLE และ MYSQL 

2. ฐำนขอ้มลูทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรดแูลและบ ำรงุรักษำมทัีง้หมด 13 ฐำน 

1. RMIS (Registration Management Information System 

2. IIS (Internet Information Service, old registration system) 

3. FMIS (Financial Management Information System) 

4. AMIS (Administration Management Information System) 

5. LMIS (Library Management Information System) 

6. HRIS (Human Resource Information System) 

7. Payroll 

8. EAI (Information Pool) 

9. E-PURSE 

10. SAMIS (Student Affair Management Information System) 

11. HRD (HRMIS ) 

12. OHEC แผนก HR เก็บขอ้มลูเกีย่วกับ สกอ. 

13. DBCenter แผนก CFE รวมขอ้มลูทกุฐำนขอ้มลูในมหำวทิยำลัยส ำหรับ CDS 

3. มีกำรตรวจสอบกำร Connect Database ระหว่ำงเครื่อง Client และ Server เป็นช่วง

ระยะเวลำทกุ 1 ชม. ตลอดชัว่โมงกำรท ำงำนทกุวนั 

4. ท ำกำร Rebuild Indexes และ Shrink Database ทุกสัปดำห์ ฐำนขอ้มูล (Database) ที่

จัดท ำมดีังนี ้

1. HRIS-HM  BackUp [Full] ทกุวนั    303 ครัง้ 
    BackUp [Transaction] No.1 ทกุวนั  303  ครัง้ 

BackUp [Transaction] No.2 ทกุวนั  303  ครัง้ 
Shrink Database ทกุวนัอำทติย ์  43  ครัง้ 
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2. PayRoll BackUp [Full] ทกุวนั    303  ครัง้ 
Clear Log ทกุวนัอำทติย ์   43  ครัง้ 
Rebuild Index ทกุวนัอำทติย ์  43  ครั ้

3. Admin. Client BackUp [Full] ทกุวนั    303  ครัง้ 
Shrink Database ทกุวนัอำทติย ์  43  ครัง้ 

4. Prermis Clear  Log ทกุ 3 วนั   101  ครัง้ 

5. ทำงแผนกระบบสำรสนเทศองค์กรไดม้กีำรเพิม่บรกิำรสรำ้ง SQL Script ดงึฐำนขอ้มูลให ้

หน่วยงำนอืน่สำมำรถใชข้อ้มลูจำกฐำนขอ้มลูทีไ่มไ่ดเ้ป็นเจำ้ของขอ้มลู (data owner) โดย

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือสรำ้ง Script Automatic ส ำหรับงำนที่ตอ้งกำรขอ้มูล Update 

ตลอดเวลำ และสรำ้ง Script Manual ส ำหรับดงึขอ้มลูเมือ่ตอ้งกำร โดยในปีกำรศกึษำ 2559 

ม ี5 หน่วยงำนทีไ่ดใ้หบ้รกิำรมดีังนี ้

1. ส ำนักรองอธกิำรบดีฝ่ำยบรหิำรฝ่ำยเอกสำรกำรสอนและจัดสอบ ตอ้งกำรขอ้มูลจำก 

ส ำนักทะเบยีนและประมวลผลเพือ่ใชจั้ดหอ้งสอบนักศกึษำตอ้งกำรดงึขอ้มลูปีกำรศกึษำ

ละ 10 ครัง้ 

2. ส ำนักทะเบยีนและประมวลผลตอ้งกำรขอ้มลูจำกส ำนักทะเบยีนและประมวลผลเพือ่แสดง

ขอ้มูลผ่ำนเว็บไซด ์ดังนี้ ขอ้มูลผลกำรเรยีน ขอ้มูลกำรลงทะเบยีน ขอ้มูลประวัต ิขอ้มูล

กำรเพกิถอนวชิำตอ้งกำรดงึขอ้มลูปีกำรศกึษำละ 18 ครัง้ 

3. ส ำนักงำนบรหิำรทรัพยำกรบคุคลตอ้งกำรขอ้มลูจำกศนูยค์วำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรเพือ่ด ู

Portfolio ของอำจำรยต์อ้งกำรดงึขอ้มลูปีกำรศกึษำละ 3 ครัง้ 

4. Auspark Team ตอ้งกำรขอ้มูลจำก ส ำนักทะเบยีนและประมวลผลเพือ่สรำ้ง Au-spark 

Application ตอ้งกำรดงึขอ้มลู ปีกำรศกึษำละ 18 ครัง้ 

5. ส ำนักทะเบยีนและประมวลผล ตอ้งกำรขอ้มลูจำก ส ำนักบัณฑติวทิยำลัยเพือ่แสดงขอ้มลู

ผำ่นเว็บไซตข์องส ำนักงำนบัณฑติวทิยำลัย ดังนี้ ขอ้มลูกำรลงทะเบยีนตอ้งกำรดงึขอ้มลู

นักศกึษำปีกำรศกึษำละ 3 ครัง้ 

 
4. แผนกบรกิารผูใ้ช ้

มภีำรกจิหลักในกำรใหบ้รกิำรตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์เครือข่ำยนอกสถำนที่

ภำยในมหำวทิยำลัย เพือ่สนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน กำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน และกจิกรรม

ต่ำงๆของมหำวทิยำลัย โดยคลอบคลุมดูแลอุปกรณ์ในหอ้งเรียนประมำณ 119 หอ้ง หอ้ง

ส ำนักงำน 165 หอ้ง ในวทิยำเขตหัวหมำก และ ทีว่ทิยำเขตสวุรรณภมู ิดแูลอปุกรณ์ในหอ้งเรยีน

ประมำณ 320 หอ้ง และหอ้งส ำนักงำน 338 หอ้ง และในปีกำรศกึษำ 2559 แผนกบรกิำรผูใ้ชม้ี

แผนงำนประจ ำ 3 งำน และ แผนโครงกำร 1 โครงกำร โครงกำรตำมแผนกลยุทธ ์1 โครงกำร 

โครงกำรนอกเหนอืแผนและโครงกำรประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 จ ำนวน 1 โครงกำร เพือ่สนับสนุน

งำนส ำคัญดังนี ้

1. งำนติดตั ้งอุปกรณ์ IT ส ำหรับกิจกรรมของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน

มหำวทิยำลัย เช่น กจิกรรมของส ำนักทะเบียนและประมวลผล กำรสัมมนำ อบรม งำน

นทิรรศกำร แขกเยีย่มชม  และใชเ้พือ่กำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนตำ่งๆ 

 วทิยำเขตสวุรรณภมู ิ จ ำนวน 334 งำน 

 วทิยำเขตหัวหมำก  จ ำนวน 72 งำน 

2. บรกิำรดแูลอปุกรณ์ คอมพวิเตอร ์และระบบภำพ เชน่เครือ่ง Projector ในหอ้งเรยีนและกำร

บ ำรงุรักษำ 
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 วทิยำเขตสวุรรณภมู ิ จ ำนวน 1,384 งำน 

 วทิยำเขตหัวหมำก  จ ำนวน   366 งำน 

3. กำรจัดกำรหำคอมพวิเตอร ์และ Projector และอปุกรณ์ตอ่พว่งทีม่ำทดแทนของเกำ่ทีช่ ำรดุ 

4. ทำงส ำนักฯ ไดด้ ำเนินโครงกำร กำรจัดซือ้เครื่อง LCD TV (LED TV) ทดแทนเครื่อง LCD 

Projector ยี่หอ้ 3M รุ่น X75 ขนำด 3200 ANSI LUMENS ที่มีอำยุกำรใชม้ำนำนตัง้แต่ปี 

2549 จ ำนวน 4 เครื่อง ณ หอ้งประชุมเกยีรตคิุณยูเนสโก ชัน้ 2 อำคำรศูนยป์ระชุม John 

XXIII วทิยำเขตสุวรรณภูมเิสร็จเรียบรอ้ยแลว้รำยละเอียดเครื่องฉำย Projector ทดแทน 

จ ำนวน 4 ชดุ 

5. เนื่องจำกปัจจบุันอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์เครือ่งฉำย Projector และ Visualizer ทีใ่ชง้ำนประจ ำ

ในหอ้งเรยีนอำคำรเรยีนวทิยำเขตสวุรรณภูม ิจ ำนวน 4 อำคำร คอื อำคำรศรศีักดิจ์ำมรมำน 

สถำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (SCIT) อำคำรคณะนิเทศศำสตร์ (CA) อำคำรคณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์ (AR) อำคำรเรียนรูปตัว U จ ำนวน 4 ชัน้ (SM) มอีำยุกำรใชง้ำนเป็น

ระยะเวลำนำนโดยเฉลีย่ประมำณ 7 - 8 ปี รวมถงึวทิยำเขตหัวหมำกและวทิยำเขตโรงเรยีน

อัสสัมชัญพำณิชยกำร (ACC) ซึง่สง่ผลใหป้ระสทิธภิำพในกำรใชง้ำนลดต ่ำลง และอุปกรณ์

บำงสว่นไดช้ ำรุดเสยีหำย และไมส่ำมำรถซอ่มบ ำรุงใหใ้ชง้ำนไดต้ำมปกต ิดังนัน้ทำงส ำนักฯ 

ไดจั้ดท ำโครงกำรจัดซือ้อปุกรณ์คอมพวิเตอรใ์หมท่ีท่ดแทนและซือ้ใหม ่เพือ่รองรับงำนดำ้น

กำรเรยีนกำรสอนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ ดังนี ้

 เครือ่งฉำย Projector     103  เครือ่ง 

 เครือ่ง Visualizer     11  เครือ่ง  

 จอรับภำพแบบแขวนมอืดงึ ขนำด 100 นิว้  5  จอ 

 
5. แผนกหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

มภีำรกจิหลักในกำรเตรยีมควำมพรอ้มของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ในหอ้งปฎบิัตกิำรคอมพวิเตอร์
ทัง้วทิยำเขตหัวหมำกและสวุรรณภมู ิในปีกำรศกึษำ 2559 แผนกหอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอรม์ี
แผนงำนประจ ำ 3 งำน และ โครงกำร 1 โครงกำรเพือ่สนับสนุนงำนส ำคัญดังนี ้

1. บรกิำรคอมพวิเตอรเ์พือ่กำรศกึษำ กำรวจัิย และกจิกรรมของคณะและหน่วยงำนตำ่งๆ 
เชน่ ส ำนักทะเบยีนและประมวลผล กจิกำรนักศกึษำรวมจ ำนวนงำนใหบ้รกิำร 2,683 งำน   
รวมมจี ำนวนผูใ้ชทั้ง้ส ิน้  36,877 คน 

2. บรกิำรคอมพวิเตอรส์ ำหรับกำรเรยีนภำคปฏบิัต ิและกำรสอบออนไลนร์วมจ ำนวน  121 
วชิำ 

3. งำนตดิตัง้โปรแกรมตำมค ำรอ้งขอของผูใ้ชจ้ ำนวน   2,683 งำน 
4. งำนตรวจสอบและใหบ้รกิำรเครือ่งพมิพง์ำน 30 งำน 
5. หอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอรท์ีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรดแูลของส ำนักงำนฯ 

วทิยำเขตหัวหมำก  

อำคำรA ชัน้ 4 ประกอบดว้ย หอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์จ ำนวน 2 หอ้ง ดังนี ้
 หอ้ง A41 จ ำนวน 20 ทีน่ั่ง 
 หอ้ง A42 จ ำนวน 40 ทีน่ั่ง 

วทิยำเขตสวุรรณภมู ิ

อำคำรศรศีกัดิจ์ำมรมำนสถำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ (SCIT) ชัน้ 2 ประกอบดว้ย 
 หอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์(SCIT 201A) จ ำนวน 60 ทีน่ั่ง 
 หอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์(SCIT 201B) จ ำนวน 40 ทีน่ั่ง 

 หอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์(SCIT 202) จ ำนวน 204 ทีน่ั่ง 
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อำคำรศรศีกัดิจ์ำมรมำนสถำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ (SCIT) ชัน้ 6 มดีังนี้ 
 หอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์(SCIT 601-602) จ ำนวน 64 ทีน่ั่ง 
 หอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์(SCIT 603) จ ำนวน 30 ทีน่ั่ง 

 หอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์(SCIT 604) จ ำนวน 54 ทีน่ั่ง 

 
6. แผนกบรกิารเทคโนโลยกีารศกึษา 

มภีำรกจิหลักในกำรใหบ้รกิำรเพือ่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยในปีนี้มแีผนงำนประจ ำ 1 

งำน และโครงกำร 1 โครงกำรไดแ้กบ่รกิำรตรวจขอ้สอบและรำยงำนผลสอบในแตล่ะรำยวชิำทีไ่ด ้

จัดสอบกลำงภำคและปลำยภำคกำรศกึษำรวมจ ำนวน 169,299  Records 

 
7. แผนกโครงการพเิศษ 

แผนกโครงกำรพเิศษเป็นแผนกทีไ่ดรั้บมอบหมำยใหท้ ำโครงกำรทีน่อกเหนือจำกงำนประจ ำ 

โดยมงีำนตำมแผนงำน 1 งำนและมโีครงกำรตำมแผนกลยุทธจ์ ำนวน 2 โครงกำรรำยละเอียด

ดังนี ้

 มีภำรกจิหลักในกำรปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อบรกิำรสังคมในกำรดูแลเว็บไซตใ์หแ้ก่มูลนิธชิัย

พัฒนำและมลูนธิ ิ5 ธันวำมหำรำชประจ ำทุกปี และดแูลอปุกรณ์เทคโนโลยสีำรสนเทศใหแ้ก่

พระต ำหนักวังจติรลดำรโหฐำนในสว่นของหอ้งสมดุสมเด็จพระเทพฯ และแตใ่นปีกำรศกึษำ 

2559 ทำงส ำนักฯ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมไทยในกำรจัดท ำระบบ ถวำยควำมอำลัยแด่

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวภูมพิลอดลุยเดชเพือ่ร ำลกึในพระมหำกรุณำธคิุณหำทีส่ดุมไิด ้

โดยมีชื่อ URL ของเว็บไซต์ว่ำ www.belovedking.au.edu และท ำระบบถวำยพระพร

ออนไลน์แด่สมเด็จพระนำงเจำ้สิร ิก ิต ิ์ พระบรมรำชินีนำถในวันคลำ้ยวันประสูติ และ

ประชำสมัพันธใ์หนั้กศกึษำ อำจำรย ์และเจำ้หนำ้ทีไ่ดม้โีอกำสรว่มลงชือ่ถวำยพระพรออนไลน ์

โดยมีชื่อ URL ของเว็บไซต์ว่ำ www.belovedqueen.au.edu แต่ในส่วนของเว็บไซต์ 

www.chaipat.au.edu ทำงส ำนักฯ ไดด้ ำเนนิกำรพัฒนำอยำ่งตอ่เนือ่ง 

 ทำงส ำนักฯ ไดจั้ดสง่เจำ้หนำ้ทีเ่ขำ้รว่มอบรม สมัมนำ ตำมหนังสอืเชญิจำกบรษัิท องคก์รแบบ

ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยจ ำนวน 21 รำยกำร รวมเจำ้หนำ้ทีไ่ป 23 คน และ ไดส้ง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอบรมแบบ

มคีำ่ใชจ้่ำย จ ำนวน 2 คน คอื คณุปวฒุ ินวกจิโกศล และคณุอนันต ์บญุมำเลศิ ใน หลักสตูร

กำรอบรม Essential ASP.NET MVC  ระยะเวลำกำรอบรม ตัง้แตว่นัที ่17-21 กรกฎำคม 2560 

ที่ อำคำร ควิ-เฮำ้ส ์สำทร ถ.สำทร จ.กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนำควำมรูแ้ละทักษะกำรพัฒนำ

โปรแกรมประยกุตข์องบคุลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพและทันสมัยมำกขึน้ 

 ในปีกำรศกึษำ 2559 ทำงส ำนักงำนฯ ไดจั้ดอบรมกำรน ำ Google App มำประยกุตใ์ชก้ับงำน

ในวันพุธที ่31 พฤษภำคม 2560 เวลำ 08.30 น.- 16.30 น. ณ หอ้งปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์

หอ้ง SC0601อำคำรศรศีักดิจ์ำมรมำนสถำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ชัน้ 6 (SCIT ชัน้ 6) วทิยำ

เขตสวุรรณภมู ิสรปุผลกำรจัดอบรมไดด้ังนี้ 

- มผีูล้งทะเบยีนอบรมเขำ้อบรมทัง้หมด  36 คน 

- มผีูเ้ขำ้อบรมจรงิทัง้หมด    26 คน 

- มผีูต้อบแบบสอบถำมออนไลน์   25 คน 

- ผลส ำรวจควำมพงึพอใจในหัวขอ้กำรอบรมมคีวำมสอดคลอ้งและสนับสนุนกำรท ำงำน 

= 4.56 และผลสรปุควำมพงึพอใจโดยรวมของผูเ้ขำ้ฝึกอบรม = 4.64 
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8. แผนกพฒันาเว็บไซต ์

ภำรกจิในกำรพัฒนำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประชำสัมพันธ์

หลักสตูรและกำรจัดท ำ QA ของคณะ และหน่วยงำนสนับสนุน ซึง่มเีว็บไซต ์ทีอ่ยู่ในควำมดแูล

ของส ำนักฯ รวมทัง้ส ิน้ 20 เว็บไซต ์และเป็นทีป่รกึษำใหก้ับหน่วยงำนอืน่ 17 เว็บไซต ์โดยในปี

กำรศกึษำ 2559 แผนกพัฒนำเว็บไซตม์แีผนงำนประจ ำ 2 งำน เพือ่สนับสนุนภำรกจิส ำคัญดังนี ้

1. ส ำนักฯ ไดพั้ฒนำเว็บไซตใ์หมม่ทัีง้หมด 11 เว็บไซต ์ รวมงำนทีท่ ำกำรเพิม่เตมิและปรับปรงุ 

103 ครัง้ และใหบ้รกิำรงำนใหค้ ำปรกึษำรวมมทัีง้หมด 17 เว็บไซต ์รวมงำนทีท่ ำกำรเพิม่เตมิ

และปรับปรงุ 129 ครัง้ 

2. ดูแล ปรับปรุงขอ้มูลเนื้อหำ ออกแบบ ตกแต่งรูปภำพเว็บไซต์ที่อยู่ภำยใตก้ำรดูแลของ

ส ำนักงำนฯ รวม 20 เว็บไซต ์จ ำนวนทีท่ ำกำรปรับปรงุรวมทัง้หมด 678 ครัง้ 

 
9. แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต ์

มภีำรกจิหลักในกำรพัฒนำแอพลเิคชั่นทัง้ทีเ่ป็นซอฟทแ์วรแ์อพลเิคชั่น และเว็บแอพลเิคชั่น

ตำมค ำรอ้งขอของผูใ้ช ้โดยในปีกำรศกึษำ 2559  มแีผนงำนประจ ำ 2 งำน และ โครงกำรตำม

แผนยุทธศำสตร์ม ี3 โครงกำรโปรแกรมประยุกต ์ที่อยู่ภำยใตก้ำรพัฒนำและดูแลของส ำนักฯ 

ในขณะนีม้ทัีง้หมด 12 ระบบ ดังนี ้

1. ระบบบันทกึและเก็บประวตัแิละผลงำนของอำจำรย ์(Faculty portfolio - 

www.auims.au.edu) 

2. ระบบกรอกแบบสอบถำมกอ่นดผูลกำรเรยีน (www.eai.au.edu/onlinegradsurvey) 

3. ระบบแบบสอบถำม online ส ำหรับ อำจำรย ์และ เจำ้หนำ้ที ่ในกำรประเมนิมหำวทิยำลัย 

4. ระบบพัสด ุ

5. ระบบงำนกำรเงนิใหม ่(New FMIS) 

6. ระบบงำนทะเบยีน (RMIS) 

7. ระบบกจิกำรนักศกึษำ (SAIS) 

8. ระบบทรัพยำกรบคุคล (HRIS) 

9. ระบบบรหิำรดำ้นธรุกำร (AMIS) 

10. ระบบเงนิเดอืน Payroll 

11. ระบบ Information Pool 

12. ระบบสำรสนเทศของคณะพยำบำล 

ในปีกำรศกึษำ 2559 ทำงส ำนักงำน ITS ไดจั้ดพัฒนำแอพลเิคชั่นเพิม่เตมิเชือ่มตอ่จำก 12 

ระบบขำ้งตน้ดังนี ้

1. ระบบของส ำนักทะเบยีนและประมวลผล มทัีง้หมด 8 ระบบยอ่ย 

- ระบบ :Certificate Letter New Letter-Thai/English   

- ระบบ :Status Maintain  

- ระบบ : Entrance New Student 

- ระบบ :RE-ENTERPROGRAM   

- ระบบ : Curriculum Preparation   

- ระบบ : Online Graduation Registration 

http://www.auims.au.edu/
http://www.eai.au.edu/onlinegradsurvey
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- ระบบ : E-Grading System  

- ระบบ : Module Coordinator  

2. ส ำนักวจัิยและบรกิำรวชิำกำร ระบบ :Research Information System (IRAS) เพือ่ใชใ้นกำร

สบืคน้ผลงำนวจัิยของอำจำรยม์หำวทิยำลัยอัสสมัชญัฯ ทีม่ผีลงำนวจัิยทีต่อ้งกำรเผยแพร ่ 

3. ส ำนักทรัพยำกรบุคคล ระบบที่ท ำกำรดูแลและปรับปรุงม ี2 ระบบ คอื ระบบ : HMIS Over 

time Rate และ ระบบเงนิเดอืน  

4. คณะพยำบำล  ระบบ :Online Course evaluation เพื่อ เพิ่มควำมสะดวกในกำรตอบ

แบบสอบถำมในกำรเมนิผลกำรสอนของอำจำรย ์และตดิตำมนักศกึษำในกำรเขำ้ไปตอบ

แบบสอบถำม เพือ่จัดสง่เป็นรำยงำนแกส่ภำพยำบำล   

 
ข. อภปิรายภาพรวมขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุของหนว่ยงานสนบัสนนุ 

1. ก ำหนดทศิทำง และ หัวขอ้ ของกำรพัฒนำควำมรูข้องบคุลำกรใหช้ัดเจน โดยกำรมสีว่น
รว่มของบคุลำกรทกุภำคสว่น 

2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใชส้ ำหรับกำรรวบรวมขอ้มูลเชงิสถติทิี่สำมำรถ
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลำ และ update ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุันใหม้ำกทีส่ดุ 

3. ปรับปรุงเว็บไซตข์องส ำนักฯ ใหม้ขีำ่วสำรทีทั่นต่อเหตกุำรณ์ เชน่ ประกำศแจง้ปิดระบบ 
หรอื กำรแจง้เตอืนกรณีเหตขุดัขอ้ง เป็นตน้ 

4. พัฒนำกำรด ำเนนิงำนในดำ้น KM ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนทีม่หำวทิยำลัยก ำหนดใหค้รบ
ทกุขอ้ 
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สว่นที ่4  ผลการด าเนนิงานตามตวับง่ชี ้

องคป์ระกอบที ่1 กระบวนการพฒันาแผน 

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

ผลลพัธ ์

ตัวบง่ชี ้ ผลกำรด ำเนนิกำร คะแนน 

1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ.5.1 (1) ระดับสถำบัน) 7 ขอ้ 5 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงำนมกีำรจัดท ำแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกับแผนกลยทุธข์องสถำบัน โดยกำรมสีว่น

รว่มของบคุลำกรทกุระดับในหน่วยงำน 
 2 หน่วยงำนมกีระบวนกำรแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีครอบคลมุทกุ

ภำรกจิของหน่วยงำน 
 3 หน่วยงำนจัดท ำตัวบง่ชีข้องแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี และคำ่เป้ำหมำยของ

แตล่ะตัวบง่ชี ้เพือ่วดัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิำร
ประจ ำปี 

 4 หน่วยงำนมกีำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี 

 5 หน่วยงำนมกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวบง่ชีข้องแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปีอยำ่ง
นอ้ยปีละ 2 ครัง้ และรำยงำนผลตอ่ผูบ้รหิำรระดับสงู 

 6 หน่วยงำนมกีำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวบง่ชีข้องแผนกลยทุธอ์ยำ่งนอ้ยปีละ 1 
ครัง้และรำยงำนผลตอ่ผูบ้รหิำรระดับสงู 

 7 หน่วยงำนมกีำรน ำผลกำรประเมนิและผลกำรพจิำรณำ ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรประเมนิคณุภำพภำยในไปปรับปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัต ิ
กำรประจ ำปี 

 
เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีำรด ำเนนิกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
2 หรอื 3ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
4 หรอื5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
6ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
7 ขอ้ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 
 ส ำนักฯ ไดม้อบหมำยใหห้ัวหนำ้แผนก ท ำกำรประชมุกับเจำ้หนำ้ทีใ่นแผนกเพือ่หำขอ้สรุป
เกีย่วกับแผนกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกับแผนก และใหท้ ำกำรรำยงำนผลตอ่ผูอ้ ำนวยกำร ซึง่ไดข้อ้สรุปวำ่ 
ใหค้งหัวขอ้แผนกลยทุธไ์วต้ำมแผนยทุธศำสตร ์5 ปี (2014 – 2019) [6] 
 
เกณฑม์าตรฐาน 2 

ควำมสอดคลอ้งของแผนปฏบิัตงิำนประจ ำปี (OYPB) และแผนกลยุทธไ์ดแ้สดงไวใ้นตำรำง
ควำมสอดคลอ้งในรำยงำนแผนปฏบิัตงิำนประจ ำปีตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมหำวทิยำลัย ในปี
กำรศกึษำ 2559 มโีครงกำรตำมแผนกลยทุธ ์ดังนี ้[3] 

1. โครงกำรที่ 3.9 Server Consolidation Expansion เพื่อพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนระบบ
เครอืขำ่ยและ Data Center โดยใชก้ลยุทธ ์2.1 กำรพัฒนำ ปรับปรุงโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพือ่
รองรับกำรพัฒนำและขยำยกำรใหบ้รกิำรในดำ้นตำ่งๆ 

2. โครงกำรที ่5.5 กำรจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์กำรเรยีนกำรสอนเพือ่ทดแทนโดย
ใช ้กลยทุธ ์3.1กำรคัดสรร และพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรสือ่สำร ทีเ่หมำะสมมำ
ใชใ้นหอ้งเรยีน 
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3. โครงกำร 8.2 กำรอบรมพัฒนำบคุลำกร และโครงกำร 8.3 กำรอบรมเพือ่พัฒนำกำรใหบ้รกิำร
ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่กำรพัฒนำบุคลำกรและระบบบรหิำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน
ภำยใน โดยใชก้ลยทุธ ์1.1 กำรพัฒนำทักษะดำ้น IT ควบคูจ่ติส ำนกึในงำนบรกิำร  

4. โครงกำรที่ 9.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน ITS (Project and Job 
Management System) และโครงกำรที ่9.4 กำรพัฒนำ Inventory Management System 
โดยใชก้ลยทุธ ์1.2 กำรพัฒนำกำรบรหิำรงำนภำยใน 

 
เกณฑม์าตรฐาน 3 

มกีำรก ำหนดตัวบง่ชีแ้ละคำ่เป้ำหมำยของงำนประจ ำและโครงกำรทัง้หมดทีน่ ำเสนอใน
แผนปฏบิัตงิำนประจ ำปี [2] 

 
เกณฑม์าตรฐาน 4 
 ส ำนักงำนฯ ไดม้อบหมำยใหฝ่้ำยเลขำฯ เป็นผูท้ ำตำรำงกำรด ำเนนิงำน และมหีนำ้ทีใ่นกำร
ตดิตำมควำมคบืหนำ้ในสว่นของกำรด ำเนนิงำนในโครงกำรตำ่งๆ ทัง้นี ้ฝ่ำยเลขำฯ ไดน้ ำเสนอรำยงำน
ควำมคบืหนำ้ของกำรด ำเนนิโครงกำรในกำรประชมุทกุครัง้ [5] 

 
ในสว่นแผนงำนประจ ำของส ำนักฯ ผูอ้ ำนวยกำรไดก้ ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ทีทุ่กคนจัดท ำรำยงำน

ประจ ำเดอืน (Monthly Report) และน ำไฟลข์ึน้ (Upload) ทีร่ะบบ  
ITS E-Document[4] ภำยในสัปดำห์ที่ 1 ของทุกเดือน และใหค้ณะท ำงำน QT2 ท ำกำรตดิตำม
รำยงำนประจ ำเดอืน 
     
เกณฑม์าตรฐาน 5 
 มกีำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในวำระครึง่ปีโดยใชรู้ปแบบของรำยงำน AR เป็น
ตน้แบบและใหป้ระเมนิผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 6 เดือน (สงิหำคม 2559 – มกรำคม 2560) 
[รำยงำน AR รอบ 6 เดอืน, QT1 2559-06] 
 
เกณฑม์าตรฐาน 6 
 มกีำรประเมนิผลงำนตำมแผนกลยทุธแ์ละรำยงำนผลตอ่ผูบ้รหิำรระดับสงูตำมทีร่ะบใุนเอกสำร 
“Evaluation Form”[7] 
 
เกณฑม์าตรฐาน 7 
 ส ำนักฯ มกีำรด ำเนนิกำรตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร IAAT ในดำ้นกำรตดิตำมกำร
ด ำเนนิงำนนัน้ ฝ่ำยเลขำฯ ไดร้วบรวมขอ้มลูและรำยงำนควำมคบืหนำ้ทกุวำระกำรประชมุ และมกีำร
ประเมนิผลตำมขอ้ก ำหนด 
 
ขอ้เสนอแนะ:  

ควรมกีำรน ำผลกำรประเมนิและผลกำรพจิำรณำ ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะของทัง้ส ำนักฯ 
และของผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรประเมนิคณุภำพภำยในไปปรับปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัต ิ
กำรประจ ำปีอยำ่งเหมำะสม 
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http://www.its-edocument.au.edu/
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องคป์ระกอบที ่2  การบรหิารและการจดัการ 

ตวับง่ชีท้ ี ่2.1  ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารหนว่ยงาน (สกอ. 5.1 (4) ระดบัสถาบนั) 
 
ผลลพัธ ์

ตัวบง่ชี ้ ผลกำรด ำเนนิกำร คะแนน 

2.1  ภำวะผูน้ ำของผูบ้รหิำรหน่วยงำน (สกอ.5.1 (4) ระดับ
สถำบัน) 

5 ขอ้ 5 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 ผูบ้รหิำรของหน่วยงำนมวีสิยัทัศน ์ก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนนิงำน และสำมำรถถำ่ยทอด

ไปยังบคุลำกรทกุระดับ มคีวำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยทุธ ์มกีำรน ำขอ้มลูสำรสนเทศ
เป็นฐำนในกำรปฏบิัตงิำนและพัฒนำหน่วยงำน 

 2 ผูบ้รหิำรของหน่วยงำนมกีำรก ำกับ ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนใหเ้ป็นไปตำม
แผนและภำรกจิของหน่วยงำน 

 3 ผูบ้รหิำรของหน่วยงำนสนับสนุนใหบ้คุลำกรของหน่วยงำนมสีว่นรว่มในกำรบรหิำรจัดกำร 
ใหอ้ ำนำจกำรตัดสนิใจแกบ่คุลำกรตำมควำมเหมำะสม 

 4 ผูบ้รหิำรของหน่วยงำนถำ่ยทอดควำมรูแ้ละสง่เสรมิพัฒนำผูร้ว่มงำนเพือ่ใหส้ำมำรถ
ท ำงำนบรรลวุตัถปุระสงคข์องหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 

 5 ผูบ้รหิำรของหน่วยงำนบรหิำรงำนดว้ยหลักธรรมำภบิำล โดยค ำนงึถงึประโยชนข์อง
หน่วยงำน สถำบัน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีำรด ำเนนิกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
4 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
5 ขอ้ 

 
ผลการด าเนนิงาน 

เกณฑม์าตรฐาน 1 

ผูบ้ริหำรไดแ้ต่งตัง้ใหม้ีคณะกรรมกำร QT1 เพื่อเป็นคณะกรรมกำรในกำรร่วมกันก ำหนด

ทศิทำงของกำรด ำเนนิงำน เชน่ วำงแผนกลยทุธ ์แผนบรหิำรควำมเสีย่ง แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 

เป็นตน้ และเป็นตัวแทนของฝ่ำยตำ่งๆ ในกำรบรหิำรและตดิตำมควำมคบืหนำ้ของกำรด ำเนนิงำน  

 

ผูบ้รหิำรไดท้ ำกำรแตง่ตัง้คณะท ำงำน QT2 ในกำรด ำเนนิงำนภำยในส ำนักงำนฯ ไดแ้ก ่

ตดิตำมควำมคบืหนำ้ของกำรด ำเนนิงำน โดยกำรตรวจสอบกำรสง่รำยงำนประจ ำเดอืนของฝ่ำยตำ่งๆ 

กำรท ำกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำรประจ ำปี กำรด ำเนนิกจิกรรมภำยในส ำนักงำนฯ เชน่ 

กจิกรรมเพือ่เพิม่ควำมสำมัคค ี เป็นตน้ รำยชือ่ของคณะท ำงำน QT2[1] ในปีกำรศกึษำ 2559 

ประกอบดว้ย 

1. คณุนุสรำ ดวงบ ำรงุ ประธำนคณะกรรมกำร QT 2  (แผนก Web Development) 

2. คณุสมุติตำ บญุเจรญิ กรรมกำร QT 2   (แผนก Technical Support) 

3. คณุนิม่นวล วงษ์แกว้ กรรมกำร QT 2   (แผนก Computer Lab) 

4. คณุเสกสรรค ์ขนัธฤ์ชยั กรรมกำร QT 2   (แผนก Network Engineer) 

5. คณุกำนตส์นิ ีนุ่นขำว เลขำนุกำร QT 2   (แผนก Programmer) 
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เกณฑม์าตรฐาน 2 

ผูบ้รหิำรมกีำรก ำกับตดิตำมกำรด ำเนินงำน โดยมอบหมำยใหฝ่้ำยเลขำฯ เก็บขอ้มูลควำม

คบืหนำ้ของกำรด ำเนนิงำนโครงกำรต่ำงๆ และใหค้ณะท ำงำน QT2 ชว่ยเหลอืตดิตำมกำรน ำเสนอ

รำยงำนประจ ำเดอืนของฝ่ำยตำ่งๆ[2] 

 

เกณฑม์าตรฐาน 3 

    มกีำรก ำหนดต ำแหน่งหัวหนำ้ฝ่ำยเพือ่ใหส้ำมำรถท ำกำรตัดสนิใจในกรณีเร่งด่วนได ้และ
ในทำงปฏบิัต ิผูม้หีนำ้ทีใ่นกำรปฏบิัต ิสำมำรถตัดสนิใจในกำรด ำเนนิกำรตำ่งๆทีไ่มข่ัดตอ่กฎระเบยีบ
หรอืไมจ่ ำเป็นตอ้งใชอ้ ำนำจในกำรออกค ำสัง่ ในกำรแกไ้ขสถำนกำรณ์เองได ้[7] 

 

มกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจของเจำ้หนำ้ที ่โดยในปีกำรศกึษำ 2559 ไดค้ะแนนควำมพงึพอใจ

รวม 3.62 โดยในแบบส ำรวจขอ้ 9 ซึง่ถำมถงึ กำรไดรั้บควำมไวว้ำงใจในกำรปฏบิัตแิละมอีสิระในกำร

ตัดสนิใจในงำนทีท่ ำ ไดค้ะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่4.1[3] 

 

เกณฑม์าตรฐาน 4 

มกีำรสง่เสรมิดำ้นควำมรูผ้ำ่นทำงงำนสมัมนำตำ่งๆ โดยในปีกำรศกึษำ 2559 นี ้ไดม้ผีูเ้ขำ้ร่วม

สมัมนำภำยนอกทัง้หมด 36 คน รวมทัง้หมด 23 หัวขอ้[4] 

 

มีกำรก ำหนดเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรไวใ้นแผนกลยุทธ์ และในปีกำรศกึษำ 2559 นี้ ได ้

ด ำเนนิกำรสง่บคุลำกรฝ่ำยพัฒนำโปรแกรมประยกุตเ์ขำ้รับกำรอบรมในหัวขอ้ Essential : ASP.NET 

จ ำนวน 2 คน และ ผูอ้ ำนวยกำร ไดก้ ำชับใหม้กีำรจัดท ำเนื้อหำเพือ่เป็นกำรถ่ำยทอดสิง่ทีไ่ดรั้บกำร

อบรมมำใหแ้กบ่คุลำกรทำ่นอืน่ดว้ย[5]  

 

เกณฑม์าตรฐาน 5 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ บรหิำรงำนดว้ยหลักธรรมำภบิำลทีพ่อจะอธบิำยโดยสงัเขปไดด้ังนี ้

1. หลักประสทิธผิล (Effectiveness)  
มกีำรก ำหนดเป้ำประสงค ์และตัวชีว้ดัทีช่ดัเจน มกีำรตดิตำมกำรด ำเนนิงำนทีเ่ป็นระบบ 

2. หลักประสทิธภิำพ (Efficiency)  
มกีำรก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏบิัตงิำนใหเ้ป็นแนวทำงเดยีวกัน (SOP)[6] มกีำรประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยตีำ่งๆทีเ่หมำะสม เชน่ กำรใชบ้รกิำรเว็บไซตท์ีใ่หบ้รกิำรในกำรตรวจสอบสถำนะ

ของบรกิำรบน Internet (uptime robot) กำรเชือ่มโยงไปยังบรกิำร Office 365 เป็นตน้ 

3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯมกีำรตอบสนองตอ่ขอ้ตดิขดัปัญหำ รวมถงึขอ้เสนอแนะของ

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชำ และสำมำรถใหค้ ำตอบ หรอื ค ำแนะน ำไดภ้ำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสมใน

กำรทีผู่ป้ฏบิัตงิำนสำมำรถปฏบิัตงิำนใหเ้สร็จไดทั้นตำมระยะเวลำ 

4. หลักภำระรับผดิชอบ (Accountability)  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ มคีวำมรับผดิชอบ ตอ่กำรตดัสนิใจ ของเจำ้หนำ้ที ่ ในกรณีทีเ่ป็นกำร

ตัดสนิใจภำยใตข้อบเขตควำมรับผดิชอบ 

5. หลักควำมโปรง่ใส (Transparency)  
กำรด ำเนนิกำรทกุขัน้ตอน สำมำรถตรวจสอบได ้ กำรด ำเนนิโครงกำรทัง้หมด อยูภ่ำยใต ้

ขอ้ก ำหนดของมหำวทิยำลัย และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำร ICT ทกุครัง้ไมว่ำ่จะเป็นโครงกำร

ทีม่คีำ่ใชจ้ำ่ยหรอืไมม่ก็ีตำม  
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6. หลักกำรมสีว่นรว่ม (Participation) 
บคุลำกรในหน่วยงำนทกุระดับ สำมำรถมสีว่นรว่ม ในกำรรับรูข้อ้มลู ผำ่นกำร ประชมุใหญ่

ของส ำนักฯ และมสีว่นรว่มในกำรตัดสนิใจในดำ้นตำ่งๆ ผำ่นทำงคณะท ำงำน QT2 รวมถงึกำร

ประชมุกลุม่ยอ่ยของแตล่ะฝ่ำย 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) 
มกีำรมอบหมำยหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบตอ่หัวหนำ้ฝ่ำย 3 ฝ่ำย และใหอ้ ำนำจหนำ้ทีใ่นกำร

ตัดสนิใจภำยใตข้อบเขตกำรด ำเนนิงำนของบคุลำกรแตล่ะคน 

8. หลักนติธิรรม (Rule of Law)  
ผูอ้ ำนวยกำรใชห้ลักกำรหรอืขอ้ตกลงทีม่มีตใินทีป่ระชมุ ในกำรก ำกับดแูลกำรด ำเนนิงำน

ของบคุลำกรทกุคนอยำ่งเสมอภำค 
9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) 

ไมม่กีำรปฏบิัตติอ่บคุลำกรทีแ่ตกตำ่งดำ้นเชือ้ชำต ิศำสนำ หรอืเพศ  

10. หลักมุง่เนน้ฉันทำมต(ิConsensus Oriented)  

ในกำรออกมตใิดๆ ของผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ โดยสว่นใหญจ่ะผำ่นกำรพจิำรณำรว่มกับ

คณะกรรมกำร QT1 หรอืหำกเป็นขอ้ก ำหนดทีม่ผีลตอ่ทัง้หน่วยงำน ก็จะหำขอ้สรปุจำกกำร

ประชมุรวมของส ำนักฯ  

 

ขอ้เสนอแนะ: 

 สนับสนุนใหบ้คุลำกรของส ำนักฯ ไดรั้บรูข้อ้มลูกำรมสีว่นรว่มในกำรตัดสนิใจและบรหิำรจัดกำร
มำกขึน้อยำ่งท่ัวถงึ 
 

หลกัฐาน 

1. ไฟล ์ITS รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร QT1 2559-01 Tue 13 Sept 

2. ไฟล ์ITS_กำรตดิตำมงำน ภำยในส ำนักงำน 

3. ไฟล ์Internal-ITS-Survey2016 

4. ไฟล ์สถติกิำรเขำ้รว่มอบรม_Aug_1_2016 to July 31_2017 

5. ไฟล ์Memo โครงกำร 8.2 พัฒนำบคุลำกร 

6. ITS SOP documents 

7. ไฟล ์002_2559_หัวหนำ้ 3 ฝ่ำยงำน_Order2016 
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.2 ระบบงานภายในของหนว่ยงาน 

ผลลพัธ ์

ตัวบง่ชี ้ ผลกำรด ำเนนิกำร คะแนน 

2.2   ระบบงำนภำยในของหน่วยงำน 5 ขอ้ 4 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงำนมีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกิจกรรมของหน่วยงำนตำมภำรกจิที่ไดรั้บ

มอบหมำยจำกสถำบันครบทกุภำรกจิ 
 2 หน่วยงำนมรีะบบและกลไกในกำรตดิตำมกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกจิใหบ้รรลเุป้ำหมำย 
 3 หน่วยงำนมกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหผู้บ้รหิำรหรือสถำบันทรำบตำมระยะเวลำที่

หน่วยงำนก ำหนด 
 4 หน่วยงำนมกีำรประเมนิประสทิธภิำพและประสทิธผิลของกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน 
 5 หน่วยงำนมีกำรจัดท ำกำรประเมนิคุณภำพของบริกำรในทุกภำรกจิหลักและมีผลกำร

ประเมนิไมต่ ำ่กวำ่ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
 6 หน่วยงำนมกีำรน ำผลกำรประเมนิในขอ้ 4 และขอ้ 5 ไปปรับปรงุพัฒนำกำรด ำเนนิ งำนของ

หน่วยงำน 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีำรด ำเนนิกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
4-5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

ส ำนักฯ ด ำเนกิำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏบิัตงิำน (SOP) ตำมลักษณะของกำรปฏบิัตงิำนครบ
ทุกภำรกจิ มำตรฐำนกำรปฏบิัตงิำนบำงอย่ำง อำจจะปรับใชก้ับงำนตำม OYPB มำกกว่ำ 1 งำน 
เนือ่งจำกกระบวนกำรในกำรปฏบิัตมิขีัน้ตอนเหมอืนกัน[1] 

หน่วยงำนมกีำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบหลักของงำน และ โครงกำรอยำ่งชัดเจนตำมแผนปฏบิัต ิ
งำนประจ ำปี[2] 

ส ำนักฯ ใหก้ำรสนับสนุนทำงดำ้น hardware และ software แกผู่ป้ฏบิัตงิำนตำมควำมจ ำเป็น
ในกำรปฏบิัตงิำน ทัง้นี้ตอ้งเป็นไปตำมดุลยพนิิจของคณะกรรมกำร ICT ของมหำวทิยำลัย ในปี
กำรศึกษำ 2559 ส ำนักฯ เสนอโครงกำรเพื่อสนับสนุนกำรด ำนเนิงำน ไดแ้ก่โครงกำรจัดซื้อ
เครือ่งพมิพท์ดแทนส ำหรับหอ้งตรวจขอ้สอบ และไดรั้บกำรอนุมัตจิำกคณะกรรมกำร ICT [3] 
 
เกณฑม์าตรฐาน 2 
 ฝ่ำยเลขำฯ จะเป็นผูต้ดิตำมควำมคบืหนำ้ของกำรด ำเนนิโครงกำร หำกอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนนิ 
กำร จะใหผู้รั้บผดิชอบโครงกำรเขำ้รำยงำนอยำ่งนอ้ยในวำระกำรประชมุของคณะกรรมกำร QT1 
 
 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ ก ำหนดใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นหัวหนำ้ฝ่ำย ตรวจสอบกำรด ำเนนิ 
งำนในฝ่ำย และมหีนำ้ทีใ่นกำรรวบรวมขอ้มลูน ำเสนอเป็นรำยงำนประจ ำเดอืน โดยมคีณะกรรมกำร 
QT2 ก ำกับดแูลใหท้กุอยำ่งสมบรูณ์ 
 

เกณฑม์าตรฐาน 3 
มรีะบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนแบบรำยเดอืน และผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ จะเป็นผู ้

ตรวจสอบรำยงำนในแตล่ะเดอืน และมอบหมำยใหค้ณะท ำงำน QT2 ท ำหนำ้ทีใ่นกำรตดิตำมและ
รวบรวมรำยงำน[4] 
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มกีำรจัดท ำรำยงำน Annual Report ปีละ 1 ครัง้เพือ่น ำเสนอตอ่ผูบ้รหิำรระดบัสงู และในปี
กำรศกึษำ 2559 หน่วยงำนไดจั้ดท ำ Half-Year Report เพือ่น ำเสนอตอ่ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ เป็นกำร
เพิม่เตมิดว้ย  
 
เกณฑม์าตรฐาน 4 

มกีำรเก็บขอ้มูล และแบบกำรประเมนิผลที่หลำกหลำยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ครบถว้น ในกำร

ประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนในทกุภำรกจิดังทีไ่ดน้ ำเสนอไวใ้นรำยงำน Annual Report ประจ ำปี[5] 

เกณฑม์าตรฐาน 5 
 ส ำนักฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำร QT2 จัดท ำแบบสอบถำมเพือ่ประเมนิควำมพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิำรประจ ำปี 2559 มผีูต้อบแบบสอบถำมทัง้หมด 615 ท่ำน โดยมคีะแนนควำมพงึพอใจ

ในภำพรวมดังนี้[6] 

ระดบัของการบรกิารความพงึพอใจในภาพรวม Mean S.D. 

PC Support and Maintenance in classroom / บรกิำรตดิตัง้ ซอ่มบ ำรงุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์
ในหอ้งเรยีน 

3.61 1.02 

PC Support and Maintenance in office / บรกิำรตดิตัง้ ซอ่มบ ำรงุอปุกรณ์คอมพวิเตอรใ์น
ส ำนักงำน 

3.76 1.00 

Internet Service - LAN/ บรกิำรดำ้นเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ต 3.7 0.92 

Internet Service - WIFI / บรกิำรดำ้นเครอืขำ่ยอนิเตอรเ์น็ตแบบไรส้ำย 3.62 1.01 

Computer Lab Services / บรกิำรหอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์ 3.56 0.96 

Application Development / บรกิำรดำ้นพัฒนำระบบสำรสนเทศ 3.54 0.97 

Web Application / บรกิำรดำ้นพัฒนำระบบบนเว็บไซต ์ 3.56 0.95 

Web Development / บรกิำรดำ้นกำรพัฒนำเว็บไซต ์ 3.59 0.95 

Learning Management System(LMS) / บรกิำรสือ่กำรเรยีนกำรสอนผำ่นเวปไซต ์ 3.66 0.96 

Examination Checking Services / บรกิำรดำ้นตรวจขอ้สอบ 3.56 1.03 

AU Webmail / บรกิำรจดหมำยอเิลกทรอนกิส ์ 3.68 0.95 

AU Account / บรกิำรขอใชบ้ญัชอีนิเตอรเ์น็ต 3.73 0.96 

 
ขอ้เสนอแนะ: 

ส ำนักฯ ควรท ำกำรวำงแผนและด ำเนนิกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรับปรงุพัฒนำกำรด ำเนนิงำนของ
ส ำนักฯ ในกำรพัฒนำกำรใหบ้รกิำรดำ้น ICT อยำ่งตอ่เนือ่ง 
 
หลกัฐาน 

1. ITS SOP documents 

2. แผนงำนและโครงกำร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 (OYPB) 
3. ไฟล ์ICT Meeting Minutes 59-11 Fri 04 Nov. 2016 
4. http://www.its-edocument.au.edu 
5. รำยงำน AR 2559 

 

  

http://www.its-edocument.au.edu/
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.3  ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ 

ผลลพัธ ์

ตัวบง่ชี ้ ผลกำรด ำเนนิกำร คะแนน 

2.3  ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรด ำเนนิงำน กำรบรหิำรและกำร
ตัดสนิใจ 

4 ขอ้ 4 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงำนมีกำรจัดกำรดำ้นระบบสำรสนเทศที่ครอบคลุมภำรกจิหลักของหน่วยงำนที่

สำมำรถน ำไปใชเ้พือ่กำรบรหิำรและกำรตัดสนิใจ 
 2 หน่วยงำนมรีะบบและกลไกในกำรจัดเก็บขอ้มลูทัง้ในรปูแบบเอกสำรหรอืระบบสำรสนเทศ

ทีค่รอบคลมุทกุภำรกจิของหน่วยงำน 
 3 หน่วยงำนมีระบบและกลไกในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลและรักษำควำม

ปลอดภัยของขอ้มลู 
 4 หน่วยงำนมกีำรน ำระบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรด ำเนนิงำน 
 5 หน่วยงำนมกีำรประเมนิผลควำมพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ และน ำผลกำรประเมนิ

มำใชใ้นกำรปรับปรงุกำรด ำเนนิงำน 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีำรด ำเนนิกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
4 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
5 ขอ้ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

ส ำนักฯ มกีำรใชร้ะบบสำรสนเทศในรปูแบบตำ่งๆ เพือ่ใหส้ำมำรถครอบคลมุภำรกจิหลัก
ทัง้หมด โดยมรีะบบสำรสนเทศหลักๆ ดังนี ้

1. ดำ้นงำนเอกสำร บันทกึขอ้ควำม และรำยงำนตำ่งๆ โดยกำรใชร้ะบบ Moodle ในชือ่ 

www.its-edocument.au.edu[1] 

2. งำนดำ้นบรกิำรผูใ้ช ้(Technical Support) ใชโ้ปรแกรมประยกุตท์ีพั่ฒนำโดยหน่วยงำน

เอง[3] 

3. งำนดำ้นกำรบรหิำร inventory อยูใ่นระหวำ่งก ำลังพัฒนำและคำดวำ่จะสำมำรถน ำมำใช ้

ไดใ้นปีกำรศกึษำ 2017 

4. งำนเก็บขอ้มลูกำรใหบ้รกิำรดำ้นระบบเครอืขำ่ย เครือ่งแมข่ำ่ย และ LMS ใช ้web 

application ทีพั่ฒนำโดยหน่วยงำนเอง[2] 

5. กำรท ำสรปุรำยงำนตำ่งๆ ใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรปูเชน่ MS Word MS Excel หรอื Power 

Point แลว้แตร่ปูแบบของรำยงำน 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
 หน่วยงำนมกีำรวำงระบบในกำรจัดเก็บขอ้มลูในรปูแบบเอกสำรดังนี้ 

1. มกีำรก ำหนดผูรั้บเอกสำรอยำ่งชดัเจน โดยมเีลขำของส ำนักฯ เป็นศนูยก์ลำงในกำร

รวบรวมและเก็บเอกสำรเขำ้-ออกของส ำนักฯ สว่นกรณีมกีำรรับเอกสำรโดยบคุคลอืน่ 

จะตอ้งน ำสง่ไปยังบคุคลทีก่ ำหนดไวใ้นเอกสำร  

2. มกีำรก ำหนดลักษณะของแฟ้มเอกสำรทีช่ดัเจน ส ำหรับเอกสำรภำยใน ทัง้ขำเขำ้ และ ขำ

ออก ฝ่ำยเลขำฯ จะเป็นผูจั้ดเก็บ สว่นเอกสำรกำรรับบรกิำรจำกผูใ้หบ้รกิำรตำ่งๆ ฝ่ำยที่

ปฏบิัตงิำนจะเป็นผูจั้ดเก็บ[4] 

http://www.its-edocument.au.edu/
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เมือ่เอกสำรไดรั้บกำรเซ็นตอ์นุมัต ิหรอืไดรั้บมตใิดๆแลว้ ฝ่ำยเลขำฯ จะท ำกำร scan เอกสำร

นัน้ และจัดเก็บลงในระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนในเว็บไซต ์www.its-edocument.au.edu โดย

จะแยกเก็บเอกสำรไปตำมฝ่ำยตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับเนือ้หำของเอกสำรนัน้ๆ 

เกณฑม์าตรฐาน 3 
ในดำ้นระบบรักษำควำมปลอดภัยของขอ้มูล ผูท้ี่จะอ่ำนเอกสำรได ้คอืผูม้หีนำ้ที่เกีย่วขอ้ง 

และผูท้ี่ไดรั้บอนุญำต ิเช่น ฝ่ำยเลขำฯ ส่วนผูท้ี่จะลบเอกสำรออกจำกระบบสำรสนเทศได ้จะถูก

ก ำหนดไวอ้ย่ำงชัดเจน และขอ้มูลในระบบสำรสนเทศ ไดรั้บกำรส ำรองขอ้มูลในระบบส ำรองขอ้มลู

ของมหำวทิยำลัย[5] 

สว่นของเอกสำร กำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรเปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่ก็บไวใ้น

ระบบสำรสนเทศกับ hard copy ซึง่หน่วยงำนยังคงเก็บเอกสำรทีเ่ป็น hard copy เอำไวด้ว้ย ในดำ้น

ควำมถกูตอ้งของขอ้มลูทีเ่กีย่วกับรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน จะเป็นหนำ้ทีรั่บผดิชอบของผูป้ฏบิัตงิำน 

เกณฑม์าตรฐาน 4 
ในปีกำรศกึษำ 2559 นัน้ ส ำนักฯ ไดใ้ชร้ะบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรด ำเนนิงำนหลักๆ ใน 2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ กำรใชเ้ป็นระบบในกำรบันทึกขอ้มูลกำรด ำเนินงำน[1][2][3] เพื่อกำรตดิตำมและ

ตรวจสอบ และกำรน ำขอ้มลูกำรด ำเนนิงำนไปใชใ้นกำรตัดสนิใจในกำรวำงแผนงบประมำณ และใชใ้น

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวบง่ชี[้6] 

ขอ้เสนอแนะ 
ใหส้ ำนักฯ วำงแผนและด ำเนนิกำรน ำผลประเมนิผลควำมพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ และ

น ำผลกำรประเมนิมำใชใ้นกำรปรับปรงุกำรด ำเนนิงำนในกำรพัฒนำกำรใหบ้รกิำรดำ้นระบบสำรสนเทศ 

อยำ่งตอ่เนือ่ง 

หลกัฐาน 
1. http://www.its-edocument.au.edu 

2. http://its-3.au.edu/wrs/web 

3. ระบบบันทกึงำนของฝ่ำย Technical Support 

4. แฟ้มเอกสำรขำเขำ้ ขำออก เอกสำรจำกผูใ้หบ้รกิำร 

5. ไฟลร์ำยงำนของระบบ NetBackup (policy MOODLEV3) 

6. ไฟล ์Evaluation งำนตำม OYPB 

 

  

http://www.its-edocument.au.edu/
http://www.its-edocument.au.edu/
http://its-3.au.edu/wrs/web
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.4  การบรหิารและพฒันาบคุลากร (สกอ. 5.1 (6) ระดบัสถาบนั) 

ผลลพัธ ์

ตัวบง่ชี ้ ผลกำรด ำเนนิกำร คะแนน 

2.4  กำรบรหิำรและพัฒนำบคุลำกร(สกอ. 5.1 (6) ระดับ
สถำบัน) 

5 ขอ้ 4 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงำนมกีำรจัดท ำแผนกำรบรหิำรและพัฒนำบคุลำกรใหส้อดคลอ้งกับแผนกลยทุธข์อง

หน่วยงำน 
 2 หน่วยงำนมกีำรบรหิำรและพัฒนำบคุลำกรใหเ้ป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนด 
 3 หน่วยงำนมรีะบบกำรตดิตำมใหบ้คุลำกรน ำควำมรูแ้ละทักษะทีไ่ดจ้ำกกำรพัฒนำมำใชใ้น

กำรปฏบิัตงิำน 
 4 หน่วยงำนมกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจในกำรปฏบิัตงิำนของบคุลำกรในหน่วยงำน 
 5 หน่วยงำนมกีำรประเมนิผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบรหิำรและกำรพัฒนำบุคลำกรตำม

เป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
 6 หน่วยงำนมกีำรน ำผลกำรประเมนิในขอ้ 4 และขอ้ 5 มำปรับปรุงแผนกำรบรหิำรและกำร

พัฒนำบคุลำกรของหน่วยงำน 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีำรด ำเนนิกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
4-5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

ส ำนักฯ ไดจั้ดท ำแผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี ในดำ้นกำรพัฒนำบคุลำกร โดยอำ้งองิจำกแผน

กลยุทธท์ีไ่ดว้ำงไว ้โดยมทัีง้หมด 2 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำร 8.2 กำรอบรมพัฒนำบคุลำกร  และ

โครงกำร 8.3 กำรอบรมเพือ่พัฒนำกำรใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่กำรพัฒนำบคุลำกร

และระบบบรหิำรจัดกำรกำรด ำเนนิงำนภำยใน โดยใชก้ลยุทธ ์1.1 กำรพัฒนำทักษะดำ้น IT ควบคู่

จติส ำนกึในงำนบรกิำร[1] 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
ส ำนักฯ มกีำรบรหิำรและพัฒนำบคุลำกรใหเ้ป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ในกำร

ใหบ้รกิำรและพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรทีม่กีำรเปลีย่นแปลง ทำงส ำนักฯ ได ้

จัดท ำโครงกำร 8.2 กำรอบรมพัฒนำบคุลำกร โดยในปีกำรศกึษำ 2559 และไดจั้ดสง่เจำ้หนำ้ทีข่อง

ส ำนักฯ เขำ้ร่วมสัมมนำกับบรษัิทภำยนอกเพื่อศกึษำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน ำควำมรูก้ลับมำ

ประยกุตแ์ละพัฒนำกำรใหบ้รกิำรรวมจ ำนวน 23 ครัง้[2] 

เกณฑม์าตรฐาน 3 
ส ำนักฯ ก ำหนดใหบ้คุลำกรทีไ่ดรั้บโอกำสในกำรฝึกอบรมกับสถำบันอบรมทีไ่ดม้ำตรฐำน เมือ่

ไดรั้บกำรอบรมแลว้ มหีนำ้ที่ในพัฒนำคู่มอืส ำหรับกำรเรียนูห้รืออบรม เพื่อถ่ำยทอดควำมรูใ้หก้ับ

บคุลำกรทำ่นอืน่ทีส่นใจหรอืเกีย่วขอ้ง[3]  

เกณฑม์าตรฐาน 4 
ส ำนักฯ มกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจในกำรปฏบิัตงิำนของบคุลำกรของส ำนักฯ โดยได ้

มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร QT2 จัดท ำแบบสอบถำมและส ำรวจควำมพงึพอใจของบคุลำกรใน
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ส ำนักงำนบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ปีกำรศกึษำ 2559 จ ำนวน 30 คน ผำ่นระบบ ITS E-
Document และไดผ้ลสรปุควำมพงึพอใจโดยรวมเทำ่กับ 3.62 [4][5] 
 
เกณฑม์าตรฐาน 5 

ส ำนักฯ ไดท้ ำกำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรพัฒนำบคุลำกรในโครงกำรที ่8.2 และ 
8.3 และน ำเสนอไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของส ำนักฯ โดยสำมำรถสรปุไดด้ังน้ ี

โครงกำรที ่8.2 มบีคุลำกรไดรั้บกำรอบรมจำกสถำบันทีไ่ดม้ำตรฐำนจ ำนวน 2 คน ไดแ้ก ่คณุ 
ปวฒุ ินวกจิโกศล และ คณุ อนันต ์บญุมำเลศิ ในหลักสตูร Essential ASP.NET และมบีคุลำกรทีไ่ด ้
เขำ้รับฟังงำนสมัมนำในดำ้น IT ตำ่งๆจ ำนวนรวมทัง้ส ิน้ 21 คน 

โครงกำรที ่8.3 กำรอบรมดำ้น IT ใหแ้กบ่คุลำกรของมหำวทิยำลัยในหัวขอ้ กำรประยกุตใ์ช ้
Google App กับงำนในหนำ้ที ่ซ ึง่มผีูล้งทะเบยีนเขำ้อบรมทัง้หมด 36 คน และเขำ้รับกำรอบรมจรงิ
ทัง้หมด 26 คน นับเป็น 62.5% และมคีะแนนควำมพงึพอใจเฉลีย่ 4.64 คะแนน และคะแนนประเมนิ
ประโยชนใ์นกำรใชง้ำนจรงิ 4.56 คะแนน 

 
 
ขอ้เสนอแนะ 

ส ำนักฯ ควรท ำกำรวำงแผนและด ำเนนิกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรับปรงุพัฒนำกำรด ำเนนิงำนของ

ส ำนักฯ ในกำรพัฒนำกำรใหบ้รกิำรดำ้น ICT อยำ่งตอ่เนือ่ง 

หลกัฐาน 
1. แผนงำนและโครงกำร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 (OYPB) 
2. ไฟล ์สถติกิำรเขำ้รว่มอบรม_Aug_1_2016 to July 31_2017 

3. ไฟล ์ITS รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร QT1 2559-08 Mon 22 May 

4. ไฟล ์รำยงำนกำรประชมุภำยในเจำ้หนำ้ที ่2559-03 Wed 24 May and Thu 25 May 

5. ไฟล ์Internal-ITS-Survey2016 
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.5  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณส าหรบัหนว่ยงานสนบัสนนุ 

ผลลพัธ ์

ตัวบง่ชี ้ ผลกำรด ำเนนิกำร คะแนน 

2.5  ระบบและกลไกกำรเงนิและงบประมำณส ำหรับหน่วยงำน
สนับสนุน 

5 ขอ้ 5 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงำนมกีำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีทีส่อดคลอ้งกับแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี โดยกำร

มสีว่นรว่มของบคุลำกรในหน่วยงำน 
 2 หน่วยงำนมกีำรบรหิำรจัดกำรงบประมำณประจ ำปีตำมแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี 
 3 หน่วยงำนมกีำรควบคมุกำรใชง้บประมำณใหเ้ป็นไปตำมแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปี 
 4 หน่วยงำนมกีำรประเมนิผลงบประมำณประจ ำปี 
 5 หน่วยงำนมกีำรน ำผลกำรประเมนิมำใชใ้นกำรวำงแผนจัดท ำงบประมำณในปีถัดไป 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีำรด ำเนนิกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
4-5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 
 กำรจัดท ำงบประมำณของส ำนักฯ ด ำเนนิกำรโดยคณะกรรมกำร QT1 โดยกรรมกำรแตล่ะ
ทำ่นจะท ำกำรรวบรวมขอ้มลูจำกภำยในฝ่ำย และ ฝ่ำยเลขำฯ จะเป็นผูป้ระสำนงำนกับ ส ำนักบรหิำร
กำรเงนิ ของมหำวทิยำลัย เพือ่กำรน ำขอ้มลูดำ้นงบกำรเงนิ มำเปรยีบเทยีบกับขอ้มลูของแตล่ะฝ่ำย
เพือ่จัดท ำงบประมำณ[1][2][4] 
 กำรจัดสรรงบประมำณเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรในกำรใชจ้ำ่ยเพือ่กำรด ำเนนิกำรตำม
แผนปฏบิัตงิำนประจ ำปี และครอบคลมุภำรกจิหลกัทัง้หมดของส ำนักฯ 
 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
 กำรเบกิจำ่ยงบประมำณของส ำนักฯ ม ี2 สว่น ไดแ้กส่ว่นทีต่อ้งมกีำรเบกิจำ่ยเป็นระยะๆ ตลอด
ทัง้ปี กับ สว่นทีต่อ้งเบกิจำ่ยเพือ่ด ำเนนิโครงกำร โดยมรีะเบยีบทีว่ำงไวด้ังนี้ 

- ส ำหรับกำรเบกิจ่ำยงบประมำณที่มกีำรด ำเนินกำรตลอดทัง้ปีนั้น ใหผู้รั้บผดิชอบงำน หรือ 

โครงกำรเป็นผูเ้ขยีนใบเบกิจ่ำย พรอ้มรำยละเอยีดกำรเบกิจ่ำย และน ำสง่เลขำนุกำรเพือ่ให ้

ผูอ้ ำนวยกำรรับทรำบ 

- ส ำหรับกำรเบกิจ่ำยเพือ่ด ำเนนิโครงกำร เมือ่ถงึเวลำด ำเนนิโครงกำร ผูรั้บผดิชอบโครงกำร 

จะตอ้งน ำเสนอโครงกำรตำมระเบยีบมหำวทิยำลัย เพือ่น ำเรือ่งเขำ้สูค่ณะกรรมกำร ICT ของ

มหำวทิยำลัยเพือ่พจิำรณำอนุมัตอิกีครัง้หนึง่  

เกณฑม์าตรฐาน 3 
ฝ่ำยเลขำนุกำร จะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลกำรเบกิจ่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิในแต่ละงำนและโครงกำร 

และในกำรน ำเสนอแผนงบประมำณ ส ำนักฯ ไดร้ะบุรำยละเอยีดประกอบงบประมำณตำมมำตรฐำน

ของมหำวทิยำลัย[3] และจะมกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและโครงกำรทุกครัง้ในกำรประชมุ QT 

และกำรประชมุเจำ้หนำ้ทีข่องส ำนักฯ เพือ่ใหก้ำรด ำเนนิกำรเป็นไปตำมแผนงำนทีไ่ดร้ะบไุว ้
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เกณฑม์าตรฐาน 4 
ส ำนักฯ โดยเลขำของส ำนักฯ เป็นผูร้วบรวมและเก็บขอ้มลูกำรด ำเนนิงำนตำมแผนงำน และ 

งบประมำณในแตล่ะงำนและโครงกำร และจัดท ำเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบกำรใชง้บประมำณตำมกำร

คำดกำรณ์และกำรใชจ้รงิของแตล่ะปีกำรศกึษำ 

เกณฑม์าตรฐาน 5 
ในกำรก ำหนดตัวเลขงบประมำณ คณะกรรมกำร QT1 จะน ำตัวเลขกำรเบกิจ่ำยจริง มำ

วเิครำะหก์ับกำรคำดกำรณ์ของกำรใชจ้่ำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้ แลว้จงึสรุปมำเป็นแผนงบประมำณ[4] ซึง่

งบประมำณทีค่ำดกำรณ์ไดม้ำจำกกำรรวบรวมและวเิครำะหค์ำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนและโครงกำร

ของปีกำรศกึษำทีผ่ำ่นมำกับควำมตอ้งกำรของกำรใชบ้รกิำรของผูใ้ชใ้นปีกำรศกึษำถัดไปของแต่ละ

หน่วยงำนของส ำนักฯ  

ขอ้เสนอแนะ: 
ส ำนักฯ ควรศกึษำและปรับปรงุกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูและประเมนิกำรใชจ้ำ่ยและน ำผลกำร

ประเมนิมำใชอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
 
หลกัฐาน 

1. ไฟล ์ITS รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร QT1 2559-05 Mon 09 Jan 

2. ไฟล ์ITS รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร QT1 2559-06 Mon 6 Mar 

3. แผนงำน OYPB 2559 

4. แผนงำน ASAP 2560 

5. ไฟล ์กำรเงนิ_สรปุคำ่ใชจ้ำ่ยแผนงำน_โครงกำร 2559_2016_Aug2016 to Dec2016 
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.6 ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ. 5.1 (3) ระดบัสถาบนั) 

ผลลพัธ ์

ตัวบง่ชี ้ ผลกำรด ำเนนิกำร คะแนน 

2.6 ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง (สกอ. 5.1 (3) ระดับสถำบัน) 4 ขอ้ 4 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงำนมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิำรของหน่วยงำนร่วม

เป็นคณะกรรมกำร 
 2 หน่วยงำนมกีำรวเิครำะหแ์ละระบุปัจจัยเสีย่งทีเ่ป็นผลจำกปัจจัยภำยนอกทีส่ง่ผลต่อกำร

ด ำเนนิงำนของหน่วยงำน 
 3 หน่วยงำนมกีำรจัดท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งและด ำเนนิกำรตำมแผนใหร้ะดับควำมเสีย่ง

ลดลงจำกเดมิ 
 4 หน่วยงำนมีกำรตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อคณะ

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดับมหำวทิยำลัยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 5 หน่วยงำนมกีำรน ำผลกำรประเมนิและ/หรอืน ำขอ้เสนอแนะจำกคณะกรรมกำร บรหิำรควำม

เสีย่งระดับมหำวทิยำลัยไปใชใ้นกำรปรับแผนหรอืวเิครำะหค์วำมเสีย่งในรอบปีถัดไป 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีำรด ำเนนิกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
4-5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 
 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ ไดท้ ำกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของส ำนักอยำ่งชดัเจน 

โดยไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำร QT ท ำหนำ้ทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งในครำวเดยีวกัน 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
ส ำนักฯ ไดม้กีำรวเิครำะหแ์ละระบปัุจจัยเสีย่งทีเ่ป็นผลจำกปัจจัยภำยนอกทีส่ง่ผลตอ่กำร

ด ำเนนิงำนของหน่วยงำน และจัดท ำเป็นรำยงำนสง่ใหก้ับส ำนักรองอธกิำรบดฝ่ีำยนโยบำย แผนและ
กำรประกันคณุภำพ 
 
เกณฑม์าตรฐาน 3 
 ส ำนักฯ มคีวำมพยำยำมในกำรด ำเนนิกำรตำมโครงกำรทีไ่ดน้ ำเสนอไวใ้นแผนป้องกันควำม
เสีย่ง ซึง่เป็นโครงกำรเดยีวกันกับโครงกำรตำมแผนกลยทุธ ์ในกำรพัฒนำ Data Center กำรพัฒนำ
โครงสรำ้งพืน้ระบบเครือ่งขำ่ยขอ้มลู และกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของมหำวทิยำลัย ซึง่ทกุ
โครงกำรยังอยูใ่นกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร ICT 
 
เกณฑม์าตรฐาน 4 

ส ำนักฯ โดยผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ ไดม้กีำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดับ
มหำวทิยำลัย และมกีำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนและสง่รำยงำนทีเ่ป็นเอกสำร
ใหก้ับส ำนักรองอธกิำรบดฝ่ีำยนโยบำย แผนและกำรประกันคณุภำพ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมกำร 
บรหิำรควำมเสีย่งระดับมหำวทิยำลัย 
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ขอ้เสนอแนะ 
ส ำนักฯ ควรมกีำรตดิตำมและประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรดแูลของส ำนักฯ อยำ่งตอ่เนือ่ง 

หลกัฐาน 
1. แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของมหำวทิยำลัย 

2. แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของส ำนักฯ 

3. เอกสำรกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดับมหำวทิยำลัย 
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ตวับง่ชีท้ ี ่2.7 การจดัการความรู ้(สกอ.5.1 (5) ระดบัสถาบนั) 
 
ผลลพัธ ์

ตัวบง่ชี ้ ผลกำรด ำเนนิกำร คะแนน 

2.7 กำรจัดกำรควำมรู ้(สกอ.5.1 (5) ระดับสถำบัน) 2 ขอ้ 2 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงำนมกีำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู ้
 2 หน่วยงำนมกีำรด ำเนนิกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรูใ้หเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 3 หน่วยงำนมกีำรตดิตำมประเมนิผลควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู ้
 4 หน่วยงำนน ำผลกำรประเมนิกำรจัดกำรควำมรูม้ำพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรูใ้หเ้ป็น

สว่นหนึง่กระบวนกำรท ำงำนปรกตแิละปรับปรงุแผนกำรจัดกำรควำมรู ้
 5 หน่วยงำนมกีำรรวบรวมควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรจัดกำรควำมรูม้ำจัดท ำเป็นแนวปฏบิัตทิีด่ ี

จัดเก็บอยำ่งเป็นระบบและมกีำรเผยแพรเ่ป็นลำยลักษณ์อักษร 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีำรด ำเนนิกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
4-5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักฯ มกีำรมอบหมำยหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบงำนดำ้น KM ไวอ้ยำ่งชดัเจน และ

ไดก้ ำหนดใหท้กุฝ่ำยตอ้งท ำรำยงำน KM อยำ่งนอ้ยฝ่ำยละ 1 หัวขอ้ทกุปีเริม่ตน้ในปีกำรศกึษำ 

2560[1] 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
ฝ่ำยเลขำฯ มกีำรตดิตำมกำรจัดท ำรำยงำน KM ประจ ำปีกำรศกึษำ 2559 ใหเ้ป็นไปตำมที่

ก ำหนดไวใ้นกำรอบรมสมัมนำทีจั่ดโดยมหำวทิยำลัย โดยในปีกำรศกึษำ 2559 นี ้ส ำนักฯ จัดท ำ KM 

ในหัวขอ้เรือ่ง กำรเขำ้สำย LAN โดยฝ่ำยบรกิำรเทคโนโลยี[2] 

ขอ้เสนอแนะ 
1. ส ำนักฯ ควรวำงแผนกำรจัดกำรองคค์วำมรูใ้หช้ดัเจน 

2. ส ำนักฯ ควรก ำหนดหัวขอ้เป้ำหมำยขององคค์วำมรูเ้พือ่เป็นทศิทำงหลักในแตล่ะปี 

หลกัฐาน 
1. ไฟล ์ITS รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร QT1 2559-07 Wed 19 Apr 

2. ไฟล ์เทคนคิ เรือ่ง กำรเขำ้สำย LAN 

3. คูม่อืกำรอบรม Essential : ASP.NET 
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องคป์ระกอบที ่3 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 

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

ผลลพัธ ์

ตัวบง่ชี ้ ผลกำรด ำเนนิกำร คะแนน 

3.1 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพภำยใน (สกอ.5.1 (7) 
ระดับสถำบัน) 

4 ขอ้ 4 คะแนน 

 
 เกณฑม์าตรฐาน 
 1 หน่วยงำนมกีำรด ำเนนิงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพภำยในทีค่รบถว้น

ตำมทีม่หำวทิยำลัยก ำหนด    
 2 หน่วยงำนน ำผลกำรประเมนิคณุภำพภำยในมำจัดท ำแผนปรับปรงุกำรด ำเนนิงำนสง่ผลให ้

มกีำรพัฒนำผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวบง่ชีข้องแผนกลยทุธ ์
 3 หน่วยงำนมรีะบบสำรสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับสนุนกำรประกันคณุภำพภำยในตำมภำรกจิที่

เกีย่วขอ้ง  
 4 หน่วยงำนเปิดโอกำสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มในกระบวนกำรประกันคณุภำพของ

หน่วยงำน 
 5 หน่วยงำนมเีครอืขำ่ยกำรแลกเปลีย่นควำมรูด้ำ้นกำรประกันคณุภำพระหวำ่งหน่วยงำน

ภำยในหรอืภำยนอกสถำบัน 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มกีำรด ำเนนิกำร 
1 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
2 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
3 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
4-5 ขอ้ 

มกีำรด ำเนนิกำร 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
เกณฑม์าตรฐาน 1 
 ส ำนักฯ ไดด้ ำเนนิกำรตำมระบบและกลไกในกำรประกันคณุภำพอยำ่งครบถว้น ดังนี ้

- มกีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกันคณุภำพหรอืคณะกรรมกำร QA[1] 

- ด ำเนนิกำรวำงแผนกำรปฏบิัตงิำนประจ ำปี โดยกำรมสีว่นรว่มของบคุลำกรทกุระดับ[2] 

- ด ำเนนิกำรเก็บขอ้มลูเพือ่จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี หรอื AR[3][4] 

- ด ำเนนิกำรส ำรวจควำมพงึพอใจในกำรใชบ้รกิำร[5] 

- ด ำเนนิกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้(รวมไปกับกำรส ำรวจวำมพงึพอใจ)[5] 

- ด ำเนนิกำรส ำรวจควำมพงึพอใจในกำรท ำงำนของบคุลำกร[6] 

- จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเอง หรอื SAR โดยใชห้ลักกำรประเมนิตำมคูม่อืของ

มหำวทิยำลัย 

เกณฑม์าตรฐาน 2 
ส ำนักฯ ไดน้ ำผลกำรประเมนิคณุภำพ และขอ้เสนอแนะตำ่งๆมำปรับปรงุกำรด ำเนนิงำน ดังนี้ 
1. ด ำเนนิกำรจัดท ำ SOP ของงำนในแตล่ะฝ่ำยจนแลว้เสร็จ 
2. ปรับปรงุกระบวนกำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนและโครงกำรตำ่งๆ 
3. เรง่รัดกำรด ำเนนิงำนโครงกำรพัฒนำบคุลำกร ทัง้ในสว่นของกำรพัฒนำบคุลำกรในส ำนัก

ฯ และบคุลำกรของมหำวทิยำลัย 
4. ด ำเนนิกำรในเรือ่งของ KM และกำรแชรค์วำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรอบรมใหแ้กบ่คุลำกรในส ำนักฯ 
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เกณฑม์าตรฐาน 3 
มรีะบบสำรสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนับสนุนกำรประกันคณุภำพภำยในตำมภำรกจิของส ำนักฯ ใน

กำรใหบ้รกิำรเครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณ์ และกำรบรกิำร Internet ส ำหรับกำรเรยีนกำรสอน[7][8][9] 

เกณฑม์าตรฐาน 4 
ส ำนักฯ เปิดโอกำสใหบ้คุลำกรทกุคนของส ำนักฯ มสีว่นรว่มในกระบวนกำรประกันคณุภำพ

ของส ำนักฯ ในกำรรับรูเ้ขำ้ใจ และเสนอกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำนและใหบ้รกิำรทีม่คีณุภำพ 

ขอ้เสนอแนะ: 
ส ำนักฯ ควรด ำเนนิกำรตดิตอ่และประสำนควำมรว่มมอืกับหน่วยงำนภำยในหรอืภำยนอก

สถำบันเพือ่ด ำเนนิกำรกำรแลกเปลีย่นควำมรูด้ำ้นกำรประกันคณุภำพ 
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