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ศูนย์ คอมพิวเตอร์

ประจําปี การศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558- 31 กรกฎาคม 2559)

คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจํ าปี 2558 ฉบับนี เป็ นรายงานการประเมินตนเอง ฉบับที 13
จัดทํ าขึนเพือรายงานผลการดําเนินงานในด้ านการประกันคุณภาพภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เกริ ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการประเมินตนเองในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการบริ หารจัดการ ด้ านการเงินและ
งบประมาณ และด้ านภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น ด้ านการให้ บริ การห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ด้ านบริ การ
ซ่อมบํารุงเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ด้ านให้ บริ การเครื อข่าย และภารกิจอืนๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ที
ได้ ดําเนินการไว้ ซึงข้ อมูลที ได้ รายงานในรายงานการประเมินตนเองฉบับนีเป็ นข้ อมูลที อยู่ระหว่าง 1 สิงหาคม
2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559
ในส่วนของขอบเขตของรายงานการประเมินตนเองฉบับนี ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบและตัวบ่งชีในส่วนของ
หน่วยงานสนับสนุน ตามแนวทางของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริ ก และในส่วนของ
ภารกิจหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบทีดําเนินการ ได้ แก่
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
องค์ประกอบที 7 การบริ หารจัดการ
รวมทังสิน 3 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี

( อาจารย์ธญ
ั ญ์พิชชา อติวณ
ั ณ์วงษ์ )
หัวหน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์
5 กรกฎาคม 2559

สารบัญ
หน้ า
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ส่ วนที 1 : บทนํา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของศูนย์ คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เดิมเป็ นหน่วยงานหนึ#งของฝ่ ายทะเบียนและวัดผล โดยมีหน้ าที#รับผิดชอบในการดูแล
การบันทึกผลการลงทะเบียนและผลการเรี ยนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีอาจารย์ประจํา จํานวน 2
ท่าน เป็ นผู้ดแู ลงานในส่วนนี 1
กลางปี พ.ศ. 2532 สถาบันฯ ได้ จ้างบุคคลภายนอกมาเขียนโปรแกรมเพื#อใช้ ในการบันทึกผลการเรี ยน
ของนักศึกษาในระดับปริ ญญาโท และประมาณต้ นปี พ.ศ. 2533 สถาบันฯ ได้ พฒ
ั นาระบบการบันทึกการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาปริ ญญาตรี โปรแกรมที# พฒ
ั นาในขันตอนแรกสามารถเริ
1
# มบันทึกข้ อมูลได้ ในภาคต้ น ปี
การศึกษา 2534
ในปลายปี พ.ศ. 2535 สถาบันฯ ได้ มีการจัดตังศู
1 นย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ปรี ชา ปิ ยะจันทร์ เป็ น
ผู้ริเริ# ม โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความรับผิดชอบเพิ#มขึ 1นนอกเหนือไปจากงานด้ านทะเบียนคือ งานด้ านสนับสนุน
การเรี ย นการสอน รั บ ผิ ดชอบในส่วนของให้ มี ห้องปฏิ บัติการคอมพิ วเตอร์ ให้ บริ การใช้ ง านแก่ นัก ศึกษาใน
สถาบันฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ยงั มีหน้ าที#ในการสนับสนุนด้ านการบริ หารองค์กร การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศบริ หารทะเบียนนักศึกษาแบบออนไลน์ ซึ#งเริ# มใช้ งานปี พ.ศ. 2537 และ
เริ# มติดตังโครงข่
1
ายหลักการให้ บริ การระบบอินเทอร์ เน็ต ในปี พ.ศ. 2540
ปั จจุบนั ศูนย์ คอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานขึน1 ตรงกับรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร มี ภาระรับผิดชอบที# มี
ขอบเขตกว้ างขึ 1นครอบคลุมงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทังหมด
1
คือ งานพัฒนาระบบเพื# อ
สนับสนุน ด้ านบริ หารทะเบียนและหน่วยงานภายในองค์กร งานสนับสนุนด้ านการเรี ยนการสอน งานด้ านบริ การ
และ ซ่อมบํารุงครุภณ
ั ฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ ของสถาบันฯ งานอินเทอร์ เน็ตและพัฒนาเว็บไซต์
รายนามหัวหน้ าศูนย์ คอมพิวเตอร์
2535 - กันยายน 2543 อาจารย์ชนันท์ สุวฒ
ั นโชติ
ตุลาคม 2543 - เมษายน 2544 อาจารย์ประภาส ศรี ชยั วัฒน์
พฤษภาคม 2544 - มิถนุ ายน 2548 นายชัยมาศ คะมา
กรกฎาคม 2548 - มิถนุ ายน 2550 นายขวัญชัย เรี ยนศรี
กรกฎาคม 2550 - กันยายน 2554 นายจีระศักดิG แข็งขัน
ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2556 นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช
กุมภาพันธ์ 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 นายจีระศักดิG แข็งขัน
มีนาคม 2559 - ปั จจุบนั อาจารย์ธญ
ั ญ์พิชชา อติวณ
ั ณ์วงษ์
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ปรั ชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
ปรั ชญา :
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรู้ทําให้ องอาจ
ปณิธาน :

เป็ นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสาร ให้ บริ การวิชาการ
สนับสนุนงานวิจยั เพื#อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

วิสัยทัศน์ :

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะเป็ นผู้นําในการแสวงหาองค์ความรู้
พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารในการผลิตบัณฑิต งานวิจยั
และบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม

พันธกิจ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ าที#ให้ บริ การเครื# องคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนการสอน และการวิจยั แก่
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วยห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ที#ให้ บริ การการสอน
ห้ องบริ การเครื อข่าย Internet เพื#อส่งเสริ มการวิจยั และการบูรณาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื#อสาร นอกจากนี 1ยังให้ บริ การฝึ กอบรมความรู้เกี#ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก่บคุ ลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื#อการบริ หาร (MIS) และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื#อการเรี ยนการสอนแบบ E-Learning
วัตถุประสงค์
1. ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการเรี ยน การสอน สําหรับคณาจารย์และนักศึกษา
2. ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการวิจยั แก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการบริ หารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. ให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ านงานวิ ช าการ พัฒ นาความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศแก่
นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
5. ให้ บริ การระบบเครื อข่าย Internet แก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
6. ให้ บริ การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558

3

โครงสร้ างองค์ กรและโครงสร้ างการบริ หารศูนย์ คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ มีการแบ่งส่วนงานภายในเป็ น 2 งาน โดยหัวหน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็ นผู้รับผิดชอบ
การบริ หารงาน กํากับและดูแลงานภายในศูนย์ฯให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- งานพัฒนาระบบและประมวลผล วิเ คราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ประสานงานด้ านระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา
- งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุ ง ควบคุมดูแ ลระบบเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ ข องมหาวิ ทยาลัย
การเชื# อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ตรวมถึงบํารุ งรั กษาเครื# องคอมพิวเตอร์ ทัง1 หมดในมหาวิ ทยาลัย
อัตรากําลัง
จํานวนบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามโครงสร้ างของการบริ หารนันมี
1 จํานวน 11 คน ซึง# รวมหัวหน้ า
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้ างาน
ตําแหน่ ง
จํานวนตามโครงสร้ าง
จํานวนปั จจุบัน
หัวหน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์
1
1
หัวหน้ างานพัฒนาระบบและประมวลผล
1
หัวหน้ างานเครื อข่ายและซ่อมบํารุง
1
1
งานพัฒนาระบบและประมวลผล
5
3
งานเครื อข่ายและซ่อมบํารุง
3
2
รวม
11
7
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จํานวนบุคลากร
บุคลากรของศูนย์ คอมพิวเตอร์ ในปี การศึกษา 2558 ประกอบด้ วย บุคลากรจํานวน 7 คน ดังต่อไปนี 1
ชือ – นามสกุล
อาจารย์ธญ
ั ญ์พิชชา อติวณ
ั ณ์ วงษ์
นายจีระศักดิG แข็งขัน

นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช
นายภาณุภทั ร พลวรรณาภา
นางสาวทิพยวรรณ มะจุไทย
นายสรวิศ กิจอนันต์ถาวร
นางสาวณิชชนิกานต์ ปานภูมี

คุณวุฒิ
วท.ม (การจัดการทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศบ. (พัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. การบริ หารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศศ.บ. การจัดการทัว# ไป (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันราชภัฎพระนคร
วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกริ ก

ตําแหน่ ง
หัวหน้ าศูนย์
คอมพิวเตอร์
จนท.(สัญญาจ้ าง)
งานพัฒนาระบบ
จนท.(สัญญาจ้ าง)
งานเครื อข่าย
จนท.ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานซ่อมบํารุ ง
จนท.ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานประมวลผล
จนท.ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานซ่อมบํารุ ง
จนท. งานพัฒนาระบบ
และประมวลผล

* ตํ าแหน่งหัวหน้างาน งานพัฒนาระบบและประมวลผล รัก ษาการโดย หัวหน้าศูนย์ คอมพิวเตอร์

งบประมาณปี การศึกษา 2558
งบประมาณการรายจ่ ายดําเนินงาน ศูนย์ คอมพิวเตอร์
เงินเดือนเจ้ าหน้ าที# (อัตราใหม่ 1 อัตรา)
เงินเดือนเจ้ าหน้ าที#ประจํา
ค่าล่วงเวลา
เงินตําแหน่งและเงินเพิ#มพิเศษ
ค่ากระดาษและวัสดุใช้ กบั คอมพิวเตอร์
วัสดุเพื#อการเรี ยนการสอน
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์การเรี ยน
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์บริ หาร
ค่าสมาชิกประเภทสถาบัน(บริ การอินเทอร์ เน็ต)
ค่าเช่าเครื# องพิมพ์/ค่าพิมพ์/แผ่น ส่วนกลาง
ค่าธรรมเนียนในการอบรมสัมมนาโดยสถาบันอื#น
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558

180,000.00
1,090,990.00
38,400.00
287,640.00
งบกลาง
งบกลาง
70,000.00
งบกลาง
396,000.00
254,080.00
10,000.00
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ค่าสมาชิกประเภทสถาบัน(ค่าต่ออายุ Domain name :krirk.ac.th)
รวม
งบประมาณสินทรั พย์ ถาวรและโครงการ
โครงการพัฒนาบริ การด้ านการพิมพ์สําหรับนักศึกษา
โครงการระบบสํารองข้ อมูลสารสนเทศส่วนกลาง
โครงการจัดซื 1อเครื# องคอมพิวเตอร์ สําหรับการเรี ยนการสอน
โครงการปรับปรุงสภาพห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
รวม
รวมทัง; สิน;

5,000.00
2,332,110.00
15,000.00
200,000.00
558,000.00
200,000.00
973,000.00
3,305,110.00

ทีตัง; : มหาวิทยาลัยเกริ ก อาคารมังคละพฤกษ์ ชัน1 3 ห้ อง 1301
เลขที# 3 ซ.รามอินทรา 1 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์
02-552-3500-9, 02-9705820 ต่อ 300,301,302,303
โทรสาร
02-970-6409
Web site
http://computer.krirk.ac.th/
E-mail address
computer@krirk.ac.th
พืน; ทีบริการ
ที#ทําการของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชัน1 3 ห้ อง 1301
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1 อาคาร 1 ชัน1 1 (1104/1)
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 2 อาคาร 1 ชัน1 1 (1104/2)
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1302 อาคาร 1 ชัน1 3
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1303 อาคาร 1 ชัน1 3
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1307 อาคาร 1 ชัน1 3
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ทางภาษา LAB 1306 อาคาร 1 ชัน1 3
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ สําหรับพิมพ์งาน LAB 1300 อาคาร 1 ชัน1 3 (1300)
ภารกิจหลักของศูนย์ คอมพิวเตอร์
ปั จจุบนั ศูนย์คอมพิวเตอร์ แบ่งการบริ หารงานภายใน ออกเป็ น 2 งาน ดังนี 1คือ
1. งานพัฒนาระบบและประมวลผล
ส่ วนงานพัฒนาระบบ มีขอบเขตหน้ าที#ความรับผิด ดังนี 1
- งานวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรม
- งานบริ หารฐานข้ อมูล
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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- ให้ บริ การปรึกษาเกี#ยวกับซอฟต์แวร์ และเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์ ตา่ งๆ
- งานสนับสนุนเชิงเทคนิค และการฝึ กอบรม
- งานจัดทํา Home Page ของมหาวิทยาลัย
ส่ วนงานประมวลผล มีขอบเขตหน้ าที#ความรับผิดชอบ ดังนี 1
- งานประมวลผลงานทะเบียน
- ให้ คําปรึกษา ดูแลการใช้ งานระบบสารสนเทศ ที#ศนู ย์ฯ เป็ นผู้พฒ
ั นา
- งานธุรการ การเงินและพัสดุ ประชาสัมพันธ์
2. งานเครื อข่ ายและบริการซ่ อมบํารุ ง
ส่ วนงานเครื อข่ าย มีขอบเขตหน้ าที#ความรับผิดชอบ ดังนี 1
- ดูแลระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
- ดูแลเครื# องคอมพิวเตอร์ ที#ทําหน้ าที#เป็ น Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทังหมด
1
- ดูแลอุปกรณ์เครื อข่ายของมหาวิทยาลัยทังหมด
1
- ดูแลระบบความปลอดภัยการใช้ งานระบบเครื อข่าย
ส่ วนงานบริการซ่ อมบํารุ ง มีขอบเขตหน้ าที#ความรับผิดชอบ ดังนี 1
- ดูแลเครื# องคอมพิวเตอร์ ภายในหน่วยงานทังหมด
1
- แก้ ไขปั ญหาการใช้ งาน เครื# องคอมฯ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
- ประสานงานกับบริ ษัทภายนอกเกี#ยวกับการส่งซ่อมเครื# องคอมฯ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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บริการของศูนย์ คอมพิวเตอร์
1.บริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
ปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเกริ กมีเครื# องคอมพิวเตอร์ สําหรับรองรับการเรี ยนการสอนและบริ การ
นักศึกษาจํานวน 233 เครื# องซึง# อยูใ่ นความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วยห้ องปฏิบตั ิการคอมฯ สําหรับ
บริ การนักศึกษาทุกคณะวิชาทังหมด
1
8 ห้ อง
ห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
1. ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (1104/1)
2. ห้ องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (1104/2)
3. ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (1302)
4. ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (1303)
5. ห้ องสําหรับบริ การพิมพ์งาน (1300)
6. ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (1309)
7. ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (1307)
8. ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ทางภาษา (1306)
รวม

จํานวนเครื อง
31
30
0
32
4
10
41
49
197

ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมฯ 1104/1 , 1104/2 , 1302 และ 1303 เป็ นห้ องที#ใช้ ในการเรี ยนการสอนของวิชา
คอมพิวเตอร์ ในรายวิชาต่างๆ และจะเปิ ดให้ บริ การนักศึกษาเข้ าใช้ งานได้ นอกเวลาการเรี ยนการสอน ทุกวัน
จันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9:00 -17:00 น. สามารถตรวจสอบตารางการใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมฯ ที#ติดประกาศไว้ หน้ า
ห้ อง
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมฯ 1300 เป็ นห้ องบริ การพิมพ์งาน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถ
ใช้ บริ การได้ โดยเสียค่าใช้ จา่ ยราคาถูก
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมฯ 1307 เป็ นห้ องที#ใช้ ในการเรี ยนการสอนของสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยเฉพาะ และอนุญาตให้ นกั ศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เข้ าใช้ งานได้ นอกเวลาการเรี ยนการสอน ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9:00 -17:00 น. ติดต่อขอใช้ ห้อง
ได้ ที#ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1309
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมฯ 1309 เป็ นห้ องปฏิบตั ิการคอมฯ สําหรับให้ นกั ศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ฝึ กฝน
การปฏิบตั เิ กี#ยวกับฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมฯ ทางภาษา 1306 เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารคอมฯ ทางภาษาอังกฤษสําหรับการเรี ยนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์
2.บริ ก ารด้ า น Internet
เครื# องคอมพิวเตอร์ ทกุ เครื# องภายในมหาวิทยาลัยเกริ กสามารถเชื#อมต่อระบบอินเทอร์ เน็ต ได้ โดยมีการ
เชื#อมต่ออินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยกับผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ที#ความเร็ วภายในประเทศ 60 Mbps และ
ต่างประเทศ 25 Mbps
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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3.บริ ก าร แก้ ไ ขปั ญหา ดู แ ลและบํา รุ ง รั ก ษา
บริ การแก้ ไขปั ญหา ดูแลและบํารุงรักษา ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
โดยมีจํานวนเครื# องที#อยูใ่ นความดูแลของศูนย์ดงั นี 1
หน่ วยงาน
สํานักอธิการบดี
อธิการบดี
เลขานุการอธิการบดี
รองอธิการฝ่ ายวิชาการ
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ที#ปรึกษาอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายอาคารสถานที#
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักกิจการนักศึกษา
ธุรการสํานักกิจการนักศึกษา
งานบริ การกองทุนกู้ยืม
งานหอพัก
งานจัดหาแหล่งรายได้ เสริ ม
งานกีฬา
ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา
งานรับสมัคร
งานแนะแนว
ฝ่ ายสือสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สํานักวิชาการ
งานทะเบียนประวัตินกั ศึกษา
งานผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
งานวัดผลการศึกษา
สํานักหอสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558

PC

Printer

1
1
2
1
1
1
1
9
6
3
3

1
1
1
1
5
1
1
1

1
3
1
1
1

1
3
-
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2
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2
2
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2
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ศูนย์สง่ เสริ มวิจยั และผลิตตํารา
ศูนย์สง่ เสริ มศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์สง่ เสริ มและบริ การสังคม
สถาบันภาษา
คณะบริ หารธุรกิจ
รองคณบดี
เลขานุการ
สาขาการเงินและการธนาคาร
สาขาการตลาด
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาโลจิสติกส์
สาขาการจัดการบินธุรกิจ
สาขาบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โครงการบัญชีภาคสมทบ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสตร์ มหาบัณฑิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
คณะนิเทศศาสตร์
โครงการพิเศษนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยสื#อสารการเมือง
ระบบกล้ องวงจรปิ ด
ระบบตู้ดเู กรด
ระบบควมคุมห้ อง LAB
รวมคณะและหน่ วยงาน
ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้ องเรี ยน
รวมห้ องสําหรั บการเรี ยนการสอน
รวมทัง; สิน;
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3
1
2
4

2
1

1
1
3
5
5
2
2
8
11
2
2
3
18
11
16
3
11
6
4
24
1
4
2

1
1
1
3
1
2
1
2
8
2
4
3
4
1
2
3
72
1
1
73

254
197
44

241
495
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4. บริ ก ารเครื อ ข่ า ยไร้ สาย
จุดบริ การระบบเครื อข่ายไร้ สายภายในมหาวิทยาลัยเกริ ก จํานวน 16 จุด ได้ แก่
อาคารที1
บริเวณติดตัง;
ชัน1 1 ห้ อง LAB 1
ห้ องสมุด
ชัน1 2 ห้ องสมุดวารสาร
โครงการ ป.เอก
ชัน1 3 LAB 1303
LAB 1302
LAB 1307
ชัน1 5 ห้ องสมุด ป.เอก สื#อสารการเมือง
อาคาร 2
ชัน1 4 ห้ องพักอาจารย์/ห้ องเรี ยน
ชัน1 5 ห้ องพักอาจารย์/ห้ องเรี ยน
ชัน1 6 ห้ องเรี ยน 2600
อาคาร 3
ชัน1 2 ห้ องโถงโครงการการจัดการฯ
อาคาร 4
ชัน1 3 ห้ องพักอาจารย์คณะศิลปศาสตร์
อาคาร 5
ชัน1 2 สาขาวิชาโลจิสติกส์
ชัน1 3 รปม. (1)
รปม. (2)
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5. บริ ก ารระบบสารสนเทศ

ระบบ

ฐานข้ อมูล

หน่ วยงานผู้ใช้ งาน

ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ระบบงานทะเบียน/การเงิน/รับสมัคร/วัดผล
ระบบฐานข้ อมูลหลัก (ศูนย์คอมฯ)
ระบบงานแนะแนว
ระบบงานนักศึกษากองทุนกู้ยืม
ระบบงานสํานักกิจการฯ
ระบบงานทะเบียน (สําหรับโครงการพิเศษ)

1.ฐานข้ อมูลงานทะเบียน
ปริ ญญาตรี

• งานทะเบียน/งานการเงิน
• งานรับสมัคร/งานวัดผล
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• งานกองทุนกู้ยืม
• สํานักกิจการนศ.
• โครงการพิเศษ

ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริ ญญาโท/เอก
ระบบงานทะเบียน/การเงิน/รับสมัคร/วัดผล
ระบบฐานข้ อมูลหลัก (ศูนย์คอมฯ)
ระบบงานทะเบียน (สําหรับโครงการพิเศษ)

2.ฐานข้ อมูลงานทะเบียน
ปริ ญญาโท
3.ฐานข้ อมูลงานทะเบียน
ปริ ญญาเอก

• งานทะเบียน/งานการเงิน
• งานรับสมัคร/งานวัดผล
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
• โครงการพิเศษ

ระบบการจัดการตารางเรี ยน
ระบบการจัดการตารางเรี ยน
ระบบการจัดการตารางเรี ยน (Internet)
ระบบข้ อมูลรายวิชา (คณะวิชา)

ฐานข้ อมูลงานทะเบียน
*1. ปริ ญญาตรี
*2. ปริ ญญาโท
*3. ปริ ญญาเอก

• สํานักวิชาการ
• ฝ่ ายอาคารสถานที#
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
• เลขานุการคณะ

ระบบงานสารสนเทศสํานักหอสมุด
ระบบห้ องสมุด (ยืม-คืน)
ระบบห้ องสมุด (สืบค้ น) (Internet)
ระบบบริ การต่ออายุการยืม (Internet)
ระบบสถิตกิ ารให้ บริ การ (Internet)
ระบบสารสนเทศอาจารย์ที#ปรึกษา (Internet)

4.ฐานข้ อมูลระบบห้ องสมุด
ฐานข้ อมูลงานทะเบียน
*1. ปริ ญญาตรี
*2. ปริ ญญาโท
*3. ปริ ญญาเอก

• สํานักหอสมุด
• วิทยาลัยสื#อสารฯ

• คณาจารย์/เจ้ าหน้ าที#

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Internet)

• นักศึกษา

ระบบตรวจสอบผลการเรี ยน (ตู้ดเู กรด)

• นักศึกษา

ระบบใบเสร็ จรับเงิน

5. ฐานข้ อมูลระบบบิลเงิน
สด
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• โครงการพิเศษ
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ระบบงานจัดซื 1อ

6. ฐานข้ อมูลระบบจัดซื 1อ

• งานจัดซื 1อ

ระบบพิมพ์เช็ค

7. ฐานข้ อมูลระบบเช็ค

• งานการเงิน

ระบบทะเบียนประวัติอาจารย์ (Internet)

8. ฐานข้ อมูลประวัติอาจารย์

• คณาจารย์

ระบบงานสารบรรณ (Internet)

9. ฐานข้ อมูลคําสัง#

• คณาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าที#

ระบบพิมพ์ใบลา (Internet)

10. ฐานข้ อมูลวันลางาน

• คณาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าที#

ระบบ E-learning

11. ฐานข้ อมูล E-learning

• นักศึกษา คณาจารย์

6. บริ ก ารพั ฒ นาและดู แ ลเว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกริ ก คณะ และหน่ วยงาน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.

คณะ/หน่ วยงาน/โครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกริ ก
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการ
โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์
โครงการบัญชีบณ
ั ฑิต
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยสื#อสารการเมือง
สํานักอธิการบดี
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักกิจการนักศึกษา
สํานักวิชาการ
สํานักหอสมุด
สถาบันภาษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์สง่ เสริ มวิจยั และผลิตตํารา
ศูนย์สง่ เสริ มศิลปวัฒนธรรม

URL
http://www.krirk.ac.th/
http://art.krirk.ac.th/
http://ba.krirk.ac.th/
http://ca.krirk.ac.th/
http://law.krirk.ac.th/
http://exbam.krirk.ac.th/
http://www.krirk.ac.th/kruca/
http://acc.krirk.ac.th/
http://mpa.krirk.ac.th/
http://mba.krirk.ac.th/
http://pcc.krirk.ac.th/
http://www.krirk.ac.th/th/president/
http://qa.krirk.ac.th/
http://www.krirk.ac.th/th/office/sao/
http://academic.krirk.ac.th/
http://library.krirk.ac.th/new/
http://www.krirk.ac.th/languages/th/
http://computer.krirk.ac.th/
http://research.krirk.ac.th/
http://www.krirk.ac.th/th/office/arts_culture/
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21.
22.

ศูนย์สง่ เสริ มและบริ การสังคม
วารสารร่มพฤกษ์

http://www.krirk.ac.th/th/office/social/
http://romphruekj.krirk.ac.th/

เป้าหมายในการประกันคุณภาพของศูนย์ คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ จดั ตังคณะกรรมการประกั
1
นคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ประจําปี การศึกษา
2558 โดยมีหวั หน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็ นประธานคณะกรรมการ กํากับดูแล ดําเนินการประชุม กําหนดกฎเกณฑ์
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
วัตถุประสงค์ การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี 1
1. เพื#อให้ มีข้อมูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์
2. เพื#อเป็ นการพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ บรรลุ ปณิธาน วัตถุประสงค์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์
3. เพื#อพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ มีลกั ษณะโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จาก
ทังองค์
1 กรภายนอกและองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
นโยบายการประกันคุณภาพของศูนย์ คอมพิวเตอร์
1. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จดั ทําระบบประกันคุณภาพ เพื#อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการบริ การทางด้ านวิชาการ
2. สนับสนุนให้ มีระบบการประเมินคุณภาพภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
3. สร้ างมาตรฐานระบบบริ หารจัดการทางด้ านวิชาการ เพื#อให้ ศนู ย์คอมพิวเตอร์ สามารถสร้ างสรรค์วิชาการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถพัฒนาเป็ นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการและการค้ นคว้ าวิจยั ของมหาวิทยาลัย
4. สร้ างมาตรฐานการบริ หารจัดการบริ การทังการบริ
1
การภายในมหาวิทยาลัย และการบริ การสังคมภายนอก
5. สร้ างมาตรฐานการบริ หารจัดการทางด้ านทรัพยากรบุคคลให้ สามารถพัฒนาและผลักดันภารกิจของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ให้ มีศกั ยภาพสูงสุดตามเป้าหมายที#กําหนดไว้
6. สนับสนุนให้ เกิดพันธมิตรของระบบประกันคุณภาพเพื#อแลกเปลี#ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และศูนย์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
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ส่ วนที 2 : การประเมิน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี 1การประกันคุณภาพแบ่งตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
หน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี ;
องค์ ประกอบที 1 ปรั ชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1.1 (ม.กร.) กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ ประกอบที 2 ภารกิจหลักของหน่ วยงาน
2.1 (ม.กร.) ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การต่อหน่วยงาน
2.20 (ม.กร.) ระดับความสําเร็ จของการบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.23 (ม.กร.) การส่งรายงานการประเมินตนเอง
องค์ ประกอบที 7 การบริหารจัดการ
7.1 (ม.กร.) การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรี ยนรู้
7.2 (ม.กร.) ระบบบริ หารความเสี#ยง
รวม (ตัวบ่ งชี);
หมายเหตุ

ศูนย์ คอมพิวเตอร์

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นผู้กําหนดตัวบ่งชี 1ในการประเมินของแต่ละหน่วยงาน
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องค์ ประกอบที 1 ปรั ชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบ่ งชี ; 1.1 (ม.กร.) กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่ งชี ; : กระบวนการ
ระดับ

เกณฑ์ มาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที#สอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสว่ นร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสูท่ กุ ภาคส่วนในหน่วยงาน
มีตวั บ่งชี 1ของแผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี 1 เพื#อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
ประจําปี
มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี 1ของแผนการดําเนินงานประจําปี อย่าง
น้ อยปี ละ 2 ครัง1 และรายงานผลต่อผู้บริ หารเพื#อพิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานประจําปี

2
3

4
5
6

ผลการประเมินตนเองปี ทีแล้ ว : - (ข้ อ)
เป้าหมายปี นี ; : 5 (ข้ อ)
การบรรลุเป้าหมาย

การดําเนินการ
มี ไม่ มี

ผลการประเมินตนเองครั ง; นี ; : 5 (ข้ อ)
เป้าหมายปี ต่ อไป : 6 (ข้ อ)

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ ทีสอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
ในหน่ วยงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน ประจําปี การศึกษา พ.ศ.2558 ซึง# มี
รอบระยะเวลาตังแต่
1 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 โดยจัดทําขึ 1นภายใต้ กรอบของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกริ ก ฉบับที# 5 (1 มิถนุ ายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2559) ซึง# บุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ มีสว่ น
ร่วมโดยมีการประชุมระดมความคิด โดยเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรในหน่วยงานมีสว่ นร่ วมในการกําหนดตัวบ่งชี 1
เพื#อพิจารณาตัวบ่งชี 1ที#เป็ นไปได้ ให้ เกิดการยอมรับทุกฝ่ าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั งิ านให้
บรรลุตามเป้าหมายที#ได้ กําหนดร่วมกัน ทังนี
1 1ได้ วางแผนให้ สามารถมีการดําเนินงานที#สะท้ อนผลการดําเนินงานที#
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (1) แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริ ก ฉบับที# 5 (2555-2559)
(2) แผนพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ (2555-2559)
(3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
(4) แผนกลยุทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
(5) แผนการดําเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
(6) รายงานการประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครัง1 ที# 2/2558 (วันที# 2 พฤศจิกายน 2558)
(การจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยแสดงถึงการมี ส่วนร่ วมในการจัดทําแผนของบุคลากรปี การศึกษา
2558)
(7) รายงานการประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครัง1 ที# 3/2558 (วันที# 30 พฤศจิกายน 2558)
(การจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยแสดงถึงการมี ส่วนร่ วมในการจัดทําแผนของบุคลากรปี การศึกษา
2558)
(8) คําสัง# มหาวิทยาลัยเกริ กที# 11/57 เรื# อง แต่งตังคณะกรรมการบริ
1
หารศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจําปี การศึกษา 2556 - 2557

2. มีการถ่ ายทอดแผนกลยุทธ์ ไปสู่ทุกภาคส่ วนในหน่ วยงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ จดั ประชุมชี 1แจงทําความเข้ าใจบุคลากรในศูนย์ฯ เรื# องกลยุทธ์และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ และมีการกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็ นทางการ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 รายงานการประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครัง1 ที# 1/2559 (วันที# 1 กุมภาพันธ์ 2559)
(การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และกํ าหนดผู้รับผิ ดชอบดํ าเนิ นงานปี การศึกษา 2558)
3. มีตัวบ่ งชีข; องแผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานประจําปี และค่ าเป้าหมายของแต่ ละตัวบ่ งชี ; เพือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานประจําปี
ปี การศึกษา 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน โดย
มีการจัดทําตัวบ่งชี 1ของแผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงาน เพื#อใช้ วดั ความสําเร็ จของดําเนินงาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (4) แผนกลยุทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
(5) แผนการดําเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
4. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ จากมหาวิทยาลัย เพื#อดําเนินโครงการหรื อ
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที#วางไว้
เอกสารหลักฐาน
หมายเลข
QA 1.1.4 (1) สําเนาบันทึกที# 011/58 เรื# อง ขอแจ้ งยอดงบประมาณที#ได้ รับอนุมตั ิ ปี การศึกษา 2558
(2) สําเนาบันทึกที# 064/59 เรื# อง ขอแจ้ งยอดงบประมาณใช้ ไป ภาคต้ น ปี การศึกษา 2558
(3) สําเนาบันทึกที# 094/59 เรื# อง ขอแจ้ งยอดงบประมาณใช้ ไป ภาคปลาย ปี การศึกษา 2558
(4) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคต้ น ปี การศึกษา 2558 (QA.01)
(5) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคปลาย ปี การศึกษา 2558 (QA.01)
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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5. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชีข; องแผนการดําเนินงานประจําปี อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั ง;
และรายงานผลต่ อผู้บริ หารเพือพิจารณา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ จดั ประชุมภายในหน่วยงานเพื#อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี 1ของ
แผนการดําเนินงานประจําปี และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ในแต่ละภาคการศึกษาเพื#อรายงานต่อ
ผู้บริ หาร ปี ละ 2 ครัง1 โดยสํานักประกันซึง# เป็ นผู้รวบรวมผลการดําเนินการตามแผนของทุกหน่วยงาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.4 (4) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคต้ น ปี การศึกษา 2558 (QA.01)
(5) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคปลาย ปี การศึกษา 2558 (QA.01)
QA 1.1.5 (1) สําเนาบันทึกที# 040/59 เรื# องการจัดส่งแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน และแผนบริ หารความเสี#ยงประจํา ปี การศึกษา 1/2558 (สํานักประกันคุณภาพฯ)
(2) สําเนาบันทึกที# 2400/70 เรื# อง ขอส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน และแผน
บริ หารความเสี#ยงภาคเรี ยนที# 1/2558 (ศูนย์คอมพิวเตอร์ )

(3) สําเนาบันทึกที# 0501/34 เรื# องการจัดส่งแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน และแผนบริ หารความเสี#ยงประจํา ปี การศึกษา 2/2558 (สํานักประกันคุณภาพฯ)
(4) สําเนาบันทึกที# 2400/115 เรื# อง ขอส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน และ
แผนบริ หารความเสี#ยงภาคเรี ยนที# 2/2558 (ศูนย์คอมพิวเตอร์ )
(5) รายงานการประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครัง1 ที# 4/2558 (วันที# 7 ธันวาคม 2558)
(การติ ดตามการทํางานตามแผนการดําเนิ นงานภาคต้น)
(6) รายงานการประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครัง1 ที# 3/2559 (วันที# 30 พฤษภาคม 2559)
(การติ ดตามการทํางานตามแผนการดําเนิ นงานภาคปลาย)
เกณฑ์ การประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้ อ
2 ข้ อ
คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน
2 คะแนน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรื อ 4 ข้ อ

4 คะแนน
1 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้ อ

3 คะแนน
0 คะแนน
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สรุ ปการประเมินองค์ ประกอบที 1
องค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบที 1
ตัวบ่งชี 1ที# 1.1
เฉลียคะแนนองค์ ประกอบที 1

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

5

5

คะแนน
การประเมิน
4
4.00

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานประจําปี ซึง# สอดคล้ องกับภารกิจของหน่วยงาน และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการนําผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานประจําปี
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง :
ควรให้
ควร คณะกรรมการบริ หารหน่วยงานประเมินผลการดําเนินงานประจําปี เพื#อที#จะได้ นําผลการพิจารณา
ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานประจําปี

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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องค์ ประกอบที 2 ภารกิจหลักของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี ; 2.1 (ม.กร.) ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การต่อหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่ งชี ; : ผลผลิต
ข้ อมูลพืน; ฐาน

จํานวน

ผลรวมของค่าคะแนนที#ได้ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
จํานวนผู้ใช้ บริ การที#ประเมินความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
ค่าเฉลี#ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การต่อหน่วยงาน
ผลการประเมินตนเองปี ทีแล้ ว : 4.10 (ค่าเฉลี#ย)
เป้าหมายปี นี ; : 4.30 (ค่าเฉลี#ย)

23,604
210
4.32

ผลการประเมินตนเองครั ง; นี ; : 4.32 (ค่าเฉลี#ย)
เป้าหมายปี ต่ อไป : 4.30 (ค่าเฉลี#ย)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ ทําการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้ บริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจําปี การศึกษา
2558 ระหว่างวันที# 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 โดยมีผ้ ูตอบแบบสํารวจทังสิ
1 1นจํ านวน 210 คน โดย
ค่าเฉลี#ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ เท่ากับ 4.32 คิดเป็ นร้ อยละ 86.40
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1
(1) รายการข้ อมูลแบบสํารวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ ปี การศึกษา 2558
(2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้ บริ การ และแนวทางพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา
2558
(3) หน้ าเว็บไซต์ ประกาศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ร่ วมตอบแบบสํารวจ ปี การศึกษา 2558
(4) หน้ าเว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจการให้ บริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
(5) หน้ าเว็บไซต์ เผยแพร่ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้ บริ การ และแนวทางพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
เกณฑ์ การประเมิน
ใช้ คา่ เฉลี#ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การต่อหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนที#ได้ 4.32 คะแนน
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ตัวบ่ งชี ; 2.20 (ม.กร.) ระดับความสําเร็จของการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่ งชี ; :
กระบวนการ
ระดับ
1
2
3
4
5
6

เกณฑ์ มาตรฐาน

การ
ดําเนินการ
มี ไม่ มี

มีแผนการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการรวบรวมสถิตขิ ้ อมูลต่างๆ เพื#อใช้ ประกอบการตัดสินใจ
มีกระบวนการในการแก้ ไขปั ญหาที#ได้ รับการแจ้ ง/ข้ อร้ องเรี ยน
มีการปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื#อง
มีการประเมินผลการดําเนินงาน
มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแผนการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศในปี
ต่อไป

ผลการประเมินตนเองปี ทีแล้ ว : - (ข้ อ)
เป้าหมายปี นี ; : 6 (ข้ อ)

ผลการประเมินตนเองครั ง; นี ; : 6 (ข้ อ)
เป้าหมายปี ต่ อไป : 6 (ข้ อ)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีแผนการให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูน ย์ ค อมพิ ว เตอร์ มี แ ผนงานการให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในแผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี
การศึกษา 2558 บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้ วย 1.บริ การห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ สําหรับการเรี ยน
การสอน และการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองนอกเวลาเรี ยน รวมถึ งบริ การเครื# องพิม พ์ รายงาน 2.บริ การระบบ
อินเทอร์ เน็ต 3.บริ การแก้ ไขและดูแลรักษาเครื# องคอมพิวเตอร์ 4.บริ การระบบเครื อข่ายไร้ สาย 5.บริ การระบบ
สารสนเทศ
6.บริ การพัฒ นาและดูแ ลเว็ บไซต์ ม หาวิ ทยาลัยเกริ ก/คณะ/หน่วยงาน โดยมี เ ป้าหมายเพื# อ
สนับสนุนการดําเนินตามภารกิ จของมหาวิทยาลัยทังทางด้
1
านการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการ
ส่วนสนับสนุนวิชาการ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (5) แผนการดําเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
2. มีการรวบรวมสถิตขิ ้ อมูลต่ างๆ เพือใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวิธีและเครื# องมือในการจัดเก็บข้ อมูลการให้ บริ การต่างๆ ดังนี 1
1.บริ การห้ องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับการเรี ยนการสอน
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- สรุปข้ อมูลจากรายวิชาคอมพิวเตอร์ ที#เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
- สรุปข้ อมูลจากแบบฟอร์ มขอใช้ ห้องปฏิบตั ิการฯ หรื อบันทึกภายในที#ผ้ สู อนขอใช้ ห้องปฏิบตั ิการฯ
2.บริ การห้ องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองนอกเวลาเรี ยน
- สรุปจากฐานข้ อมูลระบบควบคุมห้ องปฏิบตั กิ ารฯ ที#นกั ศึกษาต้ องบันทึกข้ อมูลก่อนเข้ าใช้ งาน
3.บริ การห้ องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับพิมพ์รายงาน
- สรุปจากฐานข้ อมูลระบบควบคุมห้ องปฏิบตั กิ ารฯ ที#นกั ศึกษาต้ องบันทึกข้ อมูลก่อนเข้ าใช้ งาน
4.บริ การระบบอินเทอร์ เน็ต
- สรุปข้ อมูลปริ มาณการใช้ งานระบบอินเทอร์ เน็ต จากระบบตรวจสอบการใช้ งานระบบอินเทอร์ เน็ต
ของผู้ให้ บริ การ http://customer.3bb.co.th/login/
5.บริ การแก้ ไขและดูแลรักษาเครื# องคอมพิวเตอร์
- สรุปข้ อมูลจากแบบฟอร์ มการขอรับบริ การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย หรื อบันทึกภายใน
หรื อ ใบรายงานผลการบริ การซ่อมบํารุง จากคณะ/หน่วยงานที#แจ้ งปั ญหาการใช้ งาน
6.บริ การระบบเครื อข่ายไร้ สาย
- สรุปจากฐานข้ อมูลระบบตรวจสอบตัวตน ที#ผ้ ใู ช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตต้ องบันทึกข้ อมูลก่อนเข้ าใช้ งาน
7.บริ การพัฒนาระบบสารสนเทศและงานประมวลผล
- สรุปข้ อมูลจากแบบฟอร์ มรายงานปั ญหา/แสดงความต้ องการพัฒนา/เปลี#ยนแปลง/แก้ ไขโปรแกรม
หรื อบันทึกภายในจากคณะ/หน่วยงานที#แจ้ งความต้ องการพัฒนาหรื อรายงานปั ญหาการใช้ งาน
- สรุปข้ อมูลวิชาที#เปิ ดสอนผ่านระบบ E-learning จากเว็บไซต์ http://lms.krirk.ac.th/main/
8.บริ การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกริ ก/คณะ/หน่วยงาน
- สรุปข้ อมูลการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ จากรายการอีเมล์ krirk.website@gmail.com
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.20.2 (1) รายงานสถิตกิ ารให้ บริ การห้ องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับการเรี ยนการสอน
(2) รายงานสถิตกิ ารให้ บริ การห้ องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับการศึกษาค้ นคว้ านอกเวลาเรี ยน
(3) รายงานสถิตกิ ารให้ บริ การห้ องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับพิมพ์รายงาน
(4) รายงานสถิตปิ ริ มาณการใช้ งานระบบอินเทอร์ เน็ต
(5) รายงานสถิตกิ ารให้ บริ การแก้ ไขและดูแลรักษาเครื# องคอมพิวเตอร์
(6) รายงานสถิตกิ ารให้ บริ การระบบเครื อข่ายไร้ สาย
(7) รายงานสถิตกิ ารให้ บริ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
(8) รายงานสถิตกิ ารให้ บริ การประมวลผลข้ อมูลงานทะเบียน
(9) รายงานสถิตกิ ารให้ บริ การระบบ E-learning
(10) รายงานสถิตกิ ารให้ บริ การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
(11) รายงานประจําปี 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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3. มีกระบวนการในการแก้ ไขปั ญหาทีได้ รับการแจ้ ง/ข้ อร้ องเรี ยน
ผู้ใช้ บริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อแจ้ งปั ญหาการใช้ งาน/ข้ อร้ องเรี ยน/ข้ อเสนอแนะ/คําติชม
ได้ ตามช่องทางต่างๆ ต่อไปนี 1
1. ติดต่อด้ วยตนเองที# มหาวิทยาลัยเกริ ก อาคารมังคละพฤกษ์ ชัน1 3 ห้ อง 1301
2. โทรศัพท์ หมายเลข 02-552-3500-9, 02-9705820 ต่อ 300,301,302,303
3. โทรสาร 02-970-6409
4. อีเมล์ computer@krirk.ac.th
เมื#อผู้ใช้ บริ การติดต่อแจ้ งเรื# องเข้ ามายังศูนย์คอมฯ ตามช่องทางข้ างต้ น เจ้ าหน้ าที#ผ้ รู ับเรื# อง จะดําเนินการ
แจ้ งขันตอนวิ
1
ธีรับบริ การตามคูม่ ือมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็ นแนวปฏิบตั เิ บื 1องต้ น และส่ง
ต่อไปยังส่วนงานที#เกี#ยวข้ องกับบริ การนันๆ
1 ต่อไป
สําหรับระบบ E-learning สามารถแจ้ งปั ญหาการใช้ งานในระบบฯ ส่วนแจ้ งปั ญหาการใช้ งานได้ ทนั ที
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.20.3 (1) คูม่ ือมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของศูนย์คอมพิวเตอร์
(2) หน้ าเว็บไซต์ http://lms.krirk.ac.th/main/ ส่วนแจ้ งปั ญหาการใช้ งานระบบฯ
4. มีการปรั บปรุ งแก้ ไขและพัฒนาอย่ างต่ อเนือง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาการบริ การอย่างต่อเนื#อง เพื#อตอบสนองความต้ องการ
ให้ ตรงความต้ องการของผู้ใช้ งานมากที#สดุ อาทิเช่น
1. บริ การห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ สําหรับการเรี ยนการสอน ในปี การศึกษา 2558 ได้ เสนอโครงการขอ
อนุมตั งิ บประมาณจํานวน 2 โครงการได้ แก่ โครงการจัดซื 1อเครื# องคอมพิวเตอร์ สําหรับการเรี ยนการสอน โครงการ
ปรับปรุงสภาพห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
2. บริ การห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ สําหรับพิมพ์รายงาน พัฒนารูปแบบการบริ การแบบ Sefl Service
3. บริ การระบบอินเทอร์ เน็ต มีการเพิ#มความเร็ วในการเชื#อมต่ออินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย (ใน
ประเทศ/ต่างประเทศ) และได้ ทําสัญญากับผู้ให้ บริ การ (ISP) บริ ษัท 3BB เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยปั จจุบนั มี
ความเร็ ว เป็ น 60/25 Mbps. ( เดิม 50/20 Mbps.) และในปี การศึกษา 2558 ได้ เสนอขออนุมตั ิดําเนินโครงการ
เพิ#มความเร็ วระบบอินเทอร์ เน็ตหอพักหญิง
4. บริ การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ มีการลดขันตอนกระบวนการขอนุ
1
มตั สิ ง่ ซ่อม/จัดซื 1ออุปกรณ์ของ
หน่วยงานต่างๆ เมื#อหน่วยงานต้ องการแจ้ งปั ญหาให้ กรอกแบบฟอร์ ม ใบรายงานผลการบริ การซ่อมบํารุง และ
เจ้ าหน้ าที#ศนู ย์คอมฯ จะดําเนินการตรวจสอบและสรุ ปผล และหัวหน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์ เสนอพิจารณาแก่
อธิการบดีในส่วนท้ ายของแบบฟอร์ ม เพื#อให้ หน่วยงานนําไปเป็ นหลักฐานประกอบขออนุมตั สิ ง่ ซ่อม/จัดซื 1อ
อุปกรณ์ โดยงานงบประมาณไม่ได้ ต้องส่งเอกสารขออนุมตั กิ ลับมาที#ศนู ย์คอมฯ เพื#อแสดงความคิดเห็นอีก ซึง# จะ
ทําให้ ระยะเวลาการดําเนินการส่งซ่อม/จัดซื 1ออุปกรณ์รวดเร็ วขึ 1น
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5. บริ การระบบเครื อข่ายเพื#อความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบเครื อข่ายจากไวรัส และแฮกเกอร์ ในปี
การศึกษา 2558 ได้ เสนอขออนุมตั ิดําเนินโครงการจัดซื 1ออุปกรณ์ปกป้องการบุกรุกทางเครื อข่าย (Firewall)
6. บริ การระบบเครื อข่ายไร้ สาย พัฒนารู ปแบบการเข้ าใช้ งานระบบฯ ให้ สะดวกมากขึ 1น ผู้ใช้ บริ การไม่ต้อง
ตังค่
1 า Proxy Server โดยได้ ดําเนินการเสนอขออนุมตั งิ บประมาณโครงการปรับปรุงระบบเครื อข่ายไร้ สาย เพื#อ
เปลี#ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณทุกจุดบริ การเดิม และเพิ#มจุดบริ การให้ ครอบคลุมพื 1นที#มากขึ 1น
7. บริ การระบบสารสนเทศ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามที#ผ้ ใู ช้ บริ การร้ องขอตลอดปี
การศึกษา ทําให้ การดําเนินงานของคณะและหน่วยงานเป็ นไปอย่างราบรื# น และเพื#อความต่อเนื#องในการ
ให้ บริ การระบบสารสนเทศ ในปี การศึกษา 2558 ได้ เสนอขออนุมตั ิดําเนินโครงการจัดทําระบบสํารองระบบ
สารสนเทศ
8. บริ การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกริ ก/คณะ/หน่วยงาน เนื#องจากเจ้ าหน้ าที#งานส่วนนี 1เป็ น
แบบสัญญาจ้ างจึงทําให้ เกิดปั ญหาล่าช้ าในการปรับปรุงเว็บไซต์ จึงได้ มีการปรึ กษากับผู้อํานวยการสํานัก
อธิการบดี เนื#องจากมีส่วนเกี#ยวข้ องกับงานประชาสัมพันธ์ จึงได้ ข้อสรุปว่า คณะและหน่วยงานที#ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารทางเว็บไซต์ขอให้ สง่ ข้ อมูลไปที#อีเมล์ krirk.website@gmail.com ซึง# ดูแลโดยฝ่ ายสื#อสาร
องค์กรฯเพื#อตรวจสอบเนื 1อหาและนําขึ 1นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกริ ก และทาง Facebook หากเป็ นเว็บไซต์ของคณะ
หรื อหน่วยงานส่งต่อข้ อมูลให้ ศนู ย์คอมพิวเตอร์ ดําเนินการ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.20.4 (1) แบบสรุ ปแผนการดําเนินการ ประจําปี การศึกษา 2558
(2) เอกสารรายละเอียดโครงการขออนุมตั งิ บประมาณ ปี การศึกษา 2558
(3) วิธีการเข้ าใช้ งานห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ สําหรับพิมพ์รายงาน (1300)
(4) สําเนาสัญญาการให้ บริ การเชื#อมต่อระบบอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย
(5) ขันตอนการขออนุ
1
มตั จิ ดั ซื 1อ/ส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(6) ขันตอนการส่
1
งข้ อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
(7) หน้ าเว็บไซต์ ประกาศรับสมัครเจ้ าหน้ าที#ประจําศูนย์คอมพิวเตอร์
http://www.krirk.ac.th/2557/index.php/jobs
5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ จดั ประชุมภายในหน่วยงานเพื#อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี 1ของแผนการ
ดําเนินงานประจําปี และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ในแต่ละภาคการศึกษาเพื#อรายงานต่อผู้บริ หาร โดย
สํานักประกันซึง# เป็ นผู้รวบรวมผลการดําเนินการตามแผนของทุกหน่วยงาน นอกจากนี 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังได้ ทํา
การสํารวจความพึงพอใจต่อการให้ บริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื#อประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ จาก
ผู้ใช้ บริ การอีกด้ วย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.4 (4) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคต้ น ปี การศึกษา 2558 (QA.01)
(5) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคปลาย ปี การศึกษา 2558 (QA.01)
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558

24

QA 1.1.5

QA 2.1

(1) สําเนาบันทึกที# 040/59 เรื# องการจัดส่งแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
และแผนบริ หารความเสี#ยงประจํา ปี การศึกษา 1/2558 (สํานักประกันคุณภาพฯ)
(2) สําเนาบันทึกที# 2400/70 เรื# อง ขอส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน และแผน
บริ หารความเสี#ยงภาคเรี ยนที# 1/2558 (ศูนย์คอมพิวเตอร์ )
(3) สําเนาบันทึกที# 0501/34 เรื# องการจัดส่งแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน และแผนบริ หารความเสี#ยงประจํา ปี การศึกษา 2/2558 (สํานักประกันคุณภาพฯ)
(4) สําเนาบันทึกที# 2400/115 เรื# อง ขอส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน และแผน
บริ หารความเสี#ยงภาคเรี ยนที# 2/2558 (ศูนย์คอมพิวเตอร์ )
(5) รายงานการประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครัง1 ที# 4/2559 (วันที# 7 ธันวาคม 2558)
(การติ ดตามการทํางานตามแผนการดําเนิ นงานภาคต้น)
(6) รายงานการประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครัง1 ที# 1/2559 (วันที# 30 พฤษภาคม 2559)
(การติ ดตามการทํางานตามแผนการดําเนิ นงานภาคปลาย)
(1) รายการข้ อมูลแบบสํารวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ ปี การศึกษา 2558
(2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้ บริ การ และแนวทางพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา
2558
(3) หน้ าเว็บไซต์ ประกาศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ร่ วมตอบแบบสํารวจ ปี การศึกษา 2558
(4) หน้ าเว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจการให้ บริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
(5) หน้ าเว็บไซต์ เผยแพร่ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้ บริ การ และแนวทางพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558

6. มีการนําผลประเมินมาปรั บปรุ งแผนการให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในปี ต่ อไป
มีการนําผลการประเมิน และข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และหาแนวทางในปรับปรุงการแผนการให้ บริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปี ต่อไป โดยในปี การศึกษา 2558 ได้ ดําเนินการเสนอขออนุมตั ิงบประมาณโครงการต่างๆ
ดังนี 1
- โครงการจัดซื 1อเครื# องคอมพิวเตอร์ สําหรับการเรี ยนการสอน
- โครงการปรับปรุงสภาพห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
- โครงการปรับปรุงระบบเครื อข่ายไร้ สาย
นอกจากนี 1 ได้ ดําเนินการขออนุมตั สิ รรหาเจ้ าหน้ าที#ประจํา ส่วนงานพัฒนาเว็บไซต์ งานซ่อมบํารุง และ
งานพัฒนาระบบฯ เพื#อทดแทนบุคคลที#ลาออก

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1
(2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้ บริ การ และแนวทางพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา
2558
QA 2.20.4 (1) แบบสรุ ปแผนการดําเนินการ ประจําปี การศึกษา 2558
(2) เอกสารรายละเอียดโครงการขออนุมตั งิ บประมาณ ปี การศึกษา 2558
(7) หน้ าเว็บไซต์ ประกาศรับสมัครเจ้ าหน้ าที#ประจําศูนย์คอมพิวเตอร์
http://www.krirk.ac.th/2558/index.php/jobs
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้ อ
2 ข้ อ
คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน
2 คะแนน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรื อ 4 ข้ อ

4 คะแนน
1 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการครบ
6 ข้ อ

3 คะแนน
0 คะแนน
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ตัวบ่ งชี ; 2.23 (ม.กร.) การส่งรายงานการประเมินตนเอง
ชนิดของตัวบ่ งชี ; : กระบวนการ
1. ส่ง SAR เกินระยะเวลาที#กําหนด 7 วัน
2. ส่ง SAR เกินระยะเวลาที#กําหนด 5 วัน
3. ส่ง SAR เกินระยะเวลาที#กําหนด 3 วัน
4. ส่ง SAR เกินระยะเวลาที#กําหนด 1 วัน
5. ส่ง SAR ภายในระยะเวลาที#กําหนด
ผลการประเมินตนเองปี ทีแล้ ว : - (ข้ อ)
เป้าหมายปี นี ; : 5 (ข้ อ)

ผลการประเมินตนเองครั ง; นี ; : 5 (ข้ อ)
เป้าหมายปี ต่ อไป : 5 (ข้ อ)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ ดําเนินการจัดทําและส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี การศึกษา 2558 เกิน
เวลาที#กําหนด เนื#องจากหัวหน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์ มารับงานใหม่ จึงทําให้ การจัดทําล้ าช้ าไปเล็กน้ อย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.23 (1) สําเนาบันทึกที# 079/59 ลงวันที# 24 พฤษภาคม 2559 เรื# องการจัดส่งแผนและรายงานผล
การดําเนินงานปี 2558 (สํานักประกันคุณภาพฯ)
(2) สําเนาบันทึกที# 2400/142 ลงวันที# 7 กรกฎาคม 2559
เรื# อง ขอส่งรายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2558 (ศูนย์คอมพิวเตอร์ )
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ใน 1 ข้ อ
ใน 2 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ใน 3 ข้ อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
ใน 4 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ใน 5 ข้ อ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

4 คะแนน
1 คะแนน

2 คะแนน
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558

3 คะแนน
0 คะแนน
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สรุ ปการประเมินองค์ ประกอบที 2
องค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบที 2
ตัวบ่งชี 1ที# 2.1
ตัวบ่งชี 1ที# 2.20
ตัวบ่งชี 1ที# 2.23
เฉลียคะแนนองค์ ประกอบที 2

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

4.20
6
5

4.10
6
1

คะแนนการ
ประเมิน
4.32
5
1
3.44

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
มีแผนงานการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที#ให้ แก่คณะ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกริ กใช้ เป็ นเครื# องมือในการปฏิบตั งิ านทําให้ การดําเนินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย สะดวก
รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพมากขึ 1น มีการนําผลการประเมิน และข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และหาแนวทางใน
ปรับปรุงการแผนการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศในปี ต่อไป
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง :
ควรเพิ# ม อัต ราบุค ลากรในตํ า แหน่ ง ที# ข าดแคลน เพื# อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ า ที# ต ามภารกิ จ หลัก ของศูน ย์
คอมพิวเตอร์ เป็ นไปตามเป้าหมายที#ตงไว้
ั1

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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องค์ ประกอบที 7 การบริหารจัดการ
ตัวบ่ งชี ; 7.1 (ม.กร.) การพัฒนาสถาบันสูอ่ งค์กรการเรี ยนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชี ; : กระบวนการ
ระดับ

เกณฑ์ มาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และกําหนดประเด็นความรู้ ที#สอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
กําหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที#จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ ที#กําหนดในข้ อ 1
มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และมีการแบ่งปั นและแลกเปลี#ยนเรี ยนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื#อค้ นหาแนว
ปฏิบตั ทิ ี#ดีตามประเด็นความรู้ที#กําหนดในข้ อ 1
มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ที#กําหนดในข้ อ 1 และมีการเผยแพร่
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มีการติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการจัดการความรู้ และนําผลประเมินไป
ปรับปรุง

2
3

4
5

ผลการประเมินตนเองปี ทีแล้ ว : 5 (ข้ อ)
เป้าหมายปี นี ; : 5 (ข้ อ)
การบรรลุเป้าหมาย

การดําเนินการ
มี ไม่ มี

ผลการประเมินตนเองครั ง; นี ; : 5 (ข้ อ)
เป้าหมายปี ต่ อไป : 5 (ข้ อ)

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มี การจั ดทําแผนการจัดการความรู้ และกําหนดประเด็นความรู้ ทีสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของ
หน่ วยงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยได้ มีการกําหนด “ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื#อสารที#เกี#ยวข้ องในการปฏิบตั งิ าน” เป็ นประเด็นความรู้หลัก และเป้าหมาย คือ 1.รวบรวม
และเผยแพร่ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารที#เกี#ยวข้ องในการปฏิบตั ิงาน 2.บุคลากรได้ รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะที#เกี#ยวข้ องในการปฏิบตั งิ าน ซึง# สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมฯ ในด้ านการ
บริ หาร การสร้ างทรัพยากรบุคลากรที#มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองและมีผลงานเผยแพร่สสู่ าธารณชน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (4) แผนกลยุทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
QA 7.1.1 แผนการจัดการความรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจะพัฒนาความรู้ และทักษะอย่ างชัดเจนตามประเด็นความรู้ ทีกําหนด
ในข้ อ 1
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีแผนการจัดการความรู้ ที#กําหนดกลุม่ เป้าหมายที#จะได้ รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ คือ เจ้ าหน้ าที#ทกุ คน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.1.1 แผนการจัดการความรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้ และมีการแบ่ งปั นและแลกเปลียนเรี ยนรู้ จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge) เพือค้ นหาแนวปฏิบัตทิ ีดีตามประเด็นความรู้ ทีกําหนดใน
ข้ อ 1
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้กิจกรรมการสร้ างและแสวงหาความรู้ภายใน/
ภายนอกองค์กร โดยได้ จดั ประชุมเฉพาะกิจ เพื#อแบ่งปั นและแลกเปลี#ยนเรี ยนรู้ เกี#ยวกับการเข้ าใช้ ระบบงาน
เครื อข่ายไร้ สายของมหาวิทยาลัย โดยคุณภาณุภทั ร พลวรรณาภา เจ้ าหน้ าที#งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง
เป็ นผู้นําการแลกเปลี#ยนเรี ยนรู้ และได้ มีการส่งเจ้ าหน้ าที#เข้ าร่วมอบรม/สัมมนากับภายนอกมหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.1.3 (1) รู ปถ่ายการประชุมเฉพาะกิจ เพื#อแลกเปลี#ยนเรี ยนรู้ เรื# อง “การเข้ าใช้ งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย
ของมหาวิทยาลัยเกริ ก”
(2) สรุ ปแบบติดตามผลการนําความรู้ที#ได้ มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน ปี การศึกษา 2558 (QA.07)
4. มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ ทีกําหนดในข้ อ 1 และมีการเผยแพร่ ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษร
ผลจากการประชุมเฉพาะกิจเพื#อแลกเปลี#ยนเรี ยนรู้ เกี#ยวกับการเข้ าใช้ ระบบงานเครื อข่ายไร้ สายของ
มหาวิทยาลัย โดยคุณภาณุภทั ร พลวรรณาภา เจ้ าหน้ าที#งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง ได้ จดั ทําคูม่ ือการเข้ า
ใช้ ระบบงานเครื อข่ายไร้ สายของมหาวิทยาลัยจํานวน 2 ฉบับ ได้ แก่ (1) คูม่ ือเข้ าใช้ งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย
(Notebook) (2) คูม่ ือเข้ าใช้ งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย (iPhone) ซึง# ได้ เผยแพร่ หน้ าเว็บไซต์ ของศูนย์คอมพิวเตอร์
http://computer.krirk.ac.th
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.1.4 (1) คูม่ ือเข้ าใช้ งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย (Notebook)
(2) คูม่ ือเข้ าใช้ งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย (iPhone)
(3) หน้ าเว็บไซต์ เผยแพร่ คูม่ ือเข้ าใช้ งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย http://computer.krirk.ac.th
5. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ และนําผลประเมินไปปรั บปรุ ง
มีการประเมินผลความสําเร็ จของการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ในปี การศึกษา 2558
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.1.5 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และแนวทางพัฒนา ปี การศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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(2) รายงานสรุปแบบประเมินการติดตามผลการใช้ งาน และแนวทางพัฒนา “คูม่ ือเข้ าใช้ งานระบบ
เครื อข่ายไร้ สาย”
เกณฑ์ การประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้ อ
2 ข้ อ
คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน
2 คะแนน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้ อ

4 คะแนน
1 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้ อ

3 คะแนน
0 คะแนน
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ตัวบ่ งชี ; 7.2 (ม.กร.) ระบบบริ หารความเสี#ยง
ชนิดของตัวบ่ งชี ; : กระบวนการ
ระดับ

เกณฑ์ มาตรฐาน

1

มีการแต่งตังคณะกรรมการหรื
1
อคณะทํางานบริ หารความเสี#ยง โดยมีผ้ บู ริ หารและ
ตัวแทนที#รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อ
คณะทํางาน
มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี#ยงที#สง่ ผลกระทบหรื อสร้ างความเสียหาย หรื อความ
ล้ มเหลวหรื อลดโอกาสที#จะบรรลุเป้าหมายในการบริ หารงาน และจัดลําดับ
ความสําคัญของปั จจัยเสี#ยง
มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี#ยงและจัดลําดับความเสี#ยงที#ได้ จาก
การวิเคราะห์ในข้ อ 2
มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี#ยง โดยกําหนดมาตรการ หรื อแนวทางการดําเนินการ
แก้ ไข ลด หรื อป้องกันความเสี#ยงที#จะเกิดขึ 1นอย่างเป็ นรูปธรรม
และดําเนินการตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการดําเนินงานเพื#อพิจารณาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง1

2

3
4

5

ผลการประเมินตนเองปี ทีแล้ ว : - (ข้ อ)
เป้าหมายปี นี ; : 4 (ข้ อ)
การบรรลุเป้าหมาย

การดําเนินการ
มี ไม่ มี

ผลการประเมินตนเองครั ง; นี ; : 4 (ข้ อ)
เป้าหมายปี ต่ อไป : 5 (ข้ อ)

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีการแต่ งตัง; คณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสียง โดยมีผ้ ูบริ หารระดับสูงและตัวแทนที
รั บผิดชอบพันธกิจหลักของหน่ วยงานร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีระบบบริ หารความเสี#ยงใช้ ในการบริ หารปั จจัยและควบคุมกระบวนการดําเนินงาน
ต่างๆ เพื#อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที#จะทําให้ หน่วยงานเกิดความเสียหาย ให้ อยูใ่ นระดับที#ยอมรับได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และได้ มีการ
แต่งตังคณะกรรมการบริ
1
หารความเสี#ยงของหน่วยงาน ซึง# ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงและตัวแทนที#รับผิดชอบที#
ชัดเจน เพื#อทําหน้ าที#ในการกําหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริ หารความเสี#ยงของหน่วยงาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.2.1 คําสัง# มหาวิทยาลัยเกริ กที# 10/57 เรื# องแต่งตังคณะกรรมการบริ
1
หารความเสี#ยงศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจําปี การศึกษา 2556 - 2557
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2558
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2. มีการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสียงทีส่ งผลกระทบหรื อสร้ างความเสียหาย หรื อความล้ มเหลวหรื อ
ลดโอกาสทีจะบรรลุเป้าหมายในการบริ หารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยเสียง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ จดั ทําแผนบริ หารความเสี#ยง มีการวิเคราะห์ ระบุความเสี#ยง และปั จจัยที#
ก่อให้ เกิดความเสี#ยงที#สง่ ผลกระทบหรื อสร้ างความเสียหาย หรื อความล้ มเหลว พร้ อมทังจั
1 ดลําดับความสําคัญ
ของปั จจัยเสี#ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสที#จะเกิดความเสี#ยงในอนาคต
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.2.2 แผนบริ หารความเสี#ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียงและจัดลําดับความเสียงทีได้ จากการวิเคราะห์ ใน
ข้ อ 2
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ ดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี#ยง และจัดลําดับความเสี#ยงที#
ได้ จากการวิเคราะห์ มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี#ยงในด้ านต่างๆ โดยกําหนดระดับ
ของความเสี#ยงแต่ละด้ าน เป็ นระดับสูง กลาง และตํ#า และเกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสี#ยงในด้ าน
ต่างๆ เป็ นระดับความรุนแรงมาก ปานกลาง และน้ อย จากการพิจารณาข้ อมูลมีการดําเนินการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี#ยงจากความถี#ที#เคยเกิดเหตุการณ์ในอดีต หรื อความน่าจะเป็ นที#จะเกิดเหตุการณ์ใน
อนาคต โดยการคาดการณ์จากข้ อมูลในอดีต
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.2.2 แผนบริ หารความเสี#ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสียง โดยกําหนดมาตรการ หรื อแนวทางการดําเนินการแก้ ไข ลด
หรื อป้องกันความเสียงทีจะเกิดขึน; อย่ างเป็ นรู ปธรรม และดําเนินการตามแผน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี#ยง โดยกําหนดมาตรการ หรื อแนวทางการดําเนินการ
แก้ ไข ลด หรื อป้องกันความเสี#ยงที#จะเกิดขึ 1นอย่างเป็ นรูปธรรม และดําเนินการตามแผน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.2.2 แผนบริ หารความเสี#ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
QA.7.2.4 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี#ยง ศูนย์คอมฯ ภาคต้ น ปี การศึกษา 2558
(2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี#ยง ศูนย์คอมฯ ภาคปลาย ปี การศึกษา
2558
เกณฑ์ การประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้ อ
2 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้ อ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้ อ
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คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน
2 คะแนน

4 คะแนน
1 คะแนน

3 คะแนน
0 คะแนน

สรุ ปการประเมินองค์ ประกอบที 7
องค์ ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ ประกอบที 7
ตัวบ่งชี 1ที# 7.1
ตัวบ่งชี 1ที# 7.2
เฉลียคะแนนองค์ ประกอบที 7

5
4

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
5
4

5
4
4.50

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. มีแผนการจัดการความรู้ และกําหนดประเด็นความรู้ ที#สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
กําหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที#จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที#กําหนดใน และมี
การดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และมีการแบ่งปั นและแลกเปลี#ยนเรี ยนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื#อค้ นหาแนวปฏิบตั ทิ ี#ดีตามประเด็นความรู้ และเผยแพร่ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร รวมถึงมีการติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการจัดการความรู้ และนําผลประเมินไปปรับปรุง
2. มี คณะกรรมการหรื อคณะทํ างานบริ หารความเสี# ยง และ มี การจัดทํ าแผนบริ หารความเสี# ยง โดย
กําหนดมาตรการ หรื อแนวทางการดําเนินการแก้ ไข ลด หรื อป้องกันความเสี#ยงที#จะเกิดขึ 1นอย่างเป็ นรู ปธรรมและ
ดําเนินการตามแผน
จุดทีควรพัฒนา/ข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง :
1. ควรเพิ#มกิจกรรมการแลกเปลี#ยนเรี ยนรู้ เพื#อค้ นหาแนวปฏิบตั ทิ ี#ดี ในสายงานด้ านอื#นภายในภารกิจของ
ศูนย์คอมฯ ด้ วย เช่น งานประมวลผล งานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็ นต้ น
2. ขาดการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี#ยง และรายงานต่อ
คณะกรรมการดําเนินงานเพื#อพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ในปี การศึกษาถัดไป
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่ งชีต; ามองค์ ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่ งชีค; ุณภาพ

ตัวบ่งชี 1 1.1
ตัวบ่งชี 1 2.1
ตัวบ่งชี 1 2.20
ตัวบ่งชี 1 2.23
ตัวบ่งชี 1 7.1
ตัวบ่งชี 1 7.2

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตัง;
ผลลัพธ์
(% หรื อสัดส่ วน)
ตัวหาร

5
4.20
6
5
5
4
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5
4.32
6
1
5
4

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

4
4.32
5
1
5
4
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ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบคุณภาพ

องค์ ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลีย
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน

องค์ประกอบที# 1

4.00

องค์ประกอบที# 2

4.50 3.44 4.44
4.50
4.50

ดีมาก

4.40 4.32 3.98

ดี

องค์ประกอบที# 7
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชี ;
ของทุกองค์ ประกอบ

4.00

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้ องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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ดี
ดี

หมายเหตุ

