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คํานํา
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR) ประจํ าปี 2561 ฉบับนี เ้ ป็ นรายงานการประเมิ นตนเอง ฉบับที่ 15
จัดทําขึน้ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในด้ านการประกันคุณ ภาพภายในของศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เกริ ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการประเมินตนเองในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการบริ หารจัดการ ด้ านการเงินและ
งบประมาณ และด้ านภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น ด้ านการให้ บริ การห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ด้ านบริ การ
ซ่อมบํารุงเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ด้ านให้ บริ การเครื อข่าย และภารกิจอื่นๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่
ได้ ดําเนินการไว้ ซึ่งข้ อ มูลที่ได้ รายงานในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี ้เป็ นข้ อ มูลที่อ ยู่ระหว่าง 1 มิ ถุยายน
2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
ในส่วนของขอบเขตของรายงานการประเมินตนเองฉบับนี ้ ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ในส่วนของ
หน่วยงานสนับสนุน ตามแนวทางของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริ ก และในส่วนของ
ภารกิจหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบที่ดําเนินการ ได้ แก่
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารจัดการ
รวมทั ้งสิ ้น 3 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี ้

( อาจารย์ออปอ แต้ ศิลปสาธิต )
หัวหน้ าศูนย์สาํ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 พฤษภาคม 2562

สารบัญ
หน้ า
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ส่วนที่ 1 : บทนํา
 ประวัติความเป็ นมาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝา่ ยทะเบียนและวัดผล โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการดูแลการบันทึกผลการลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ประจํา
จํานวน 2 ท่าน เป็นผูด้ ูแลงานในส่วนนี้
กลางปี พ.ศ. 2532 สถาบันฯ ได้จ้างบุค คลภายนอกมาเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการบันทึกผลการ
เรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และประมาณต้นปี พ.ศ. 2533 สถาบันฯ ได้พฒ
ั นาระบบการบันทึก
การลงทะเบียนของนักศึกษาปริญญาตรีโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาในขัน้ ตอนแรกสามารถเริม่ บันทึกข้อมูลได้ในภาคต้น
ปีการศึกษา 2534
ในปลายปี พ.ศ. 2535 สถาบันฯ ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ปรีชา ปิ ยะจันทร์
เป็ นผูร้ เิ ริม่ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ม ีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ นอกเหนือไปจากงานด้านทะเบียนคือ งานด้าน
สนับสนุ นการเรียนการสอน รับ ผิดชอบในส่วนของให้ม ีห้อ งปฏิบ ัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการใช้งานแก่
นักศึกษาใน สถาบันฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์ยงั มีหน้าที่ในการสนับสนุ นด้านการบริหารองค์กร การออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศบริหารทะเบียนนักศึกษาแบบออนไลน์ ซึ่งเริม่ ใช้งาน
ปี พ.ศ. 2537 และเริม่ ติดตัง้ โครงข่ายหลักการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ในปี พ.ศ. 2540
ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็ นหน่ วยงานขึน้ ตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีภาระรับผิดชอบที่มขี อบเขต
กว้างขึน้ ครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทัง้ หมด คือ งานพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน
ด้านบริหารทะเบียนและหน่ วยงานภายในองค์กร งานสนับสนุ นด้านการเรียนการสอน งานด้านบริการและ
ซ่อมบํารุงครุภณ
ั ฑ์ดา้ นคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ งานอินเทอร์เน็ตและพัฒนาเว็บไซต์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเกริกมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรภายในองค์กร โดย
การแยกจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร เป็ นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกริก
รายนามหัวหน้ าศูนย์คอมพิ วเตอร์ – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2535 - กันยายน 2543
ตุลาคม 2543 - เมษายน 2544
พฤษภาคม 2544 - มิถุนายน 2548
กรกฎาคม 2548 - มิถุนายน 2550
กรกฎาคม 2550 - กันยายน 2554
ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2556
กุมภาพันธ์ 2559 – กุมภาพัน 2559
มีนาคม 2559 - ตุลาคม 2561
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – ปจั จุบนั

อาจารย์ชนันท์ สุวฒ
ั นโชติ
อาจารย์ประภาส ศรีชยั วัฒน์
อาจารย์ชยั มาศ คะมา
นายขวัญชัย เรียนศรี
นายจีระศักดิ ์ แข็งขัน
นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช
นายจีระศักดิ ์ แข็งขัน
อาจารย์ธญ
ั ญ์พชิ ชา อติวณ
ั ณ์วงษ์
อาจารย์ออปอ แต้ศลิ ปสาธิต
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 ปรัชญา ปณิ ธาน และวัตถุประสงค์
ปรัชญา :
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺ โน
ความรูท้ ําให้องอาจ
ปณิ ธาน :

เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการวิชาการ
สนับสนุนงานวิจยั เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

วิ สยั ทัศน์ :

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผูน้ ําในการแสวงหาองค์ความรู้
พัฒ นาและสนั บ สนุ น เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารภาพลัก ษณ์ ท่ีดีข อง
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต งานวิจยั และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและ
สังคม

พันธกิ จ
ฝา่ ยพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายมีหน้าที่ให้บริการระบบสารสนเทศสําหรับการเรียน
การสอน และการวิจยั แก่นกั ศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ และดูแลห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้บริการการสอนนักศึกษา
ห้องบริการเครือข่าย Internet เพื่อส่งเสริมการวิจยั และการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียน การสอน สําหรับคณาจารย์และนักศึกษา
2. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจยั แก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิชาการ พัฒนาความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
5. ให้บริการระบบเครือข่าย Internet แก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
6. ให้บริการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
7. ให้บ ริก ารเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ข่าวสาร โครงการ กิจ กรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561

3
 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริ หารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มกี ารแบ่งส่วนงานภายในเป็น 2 งาน โดยมีหวั หน้าศูนย์เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบการบริหารงาน กํากับและดูแลงานภายในศูนย์ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 งานดังต่อไปนี้
1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศและประมวลผล
2. งานงานเครือข่ายและซ่อมบํารุง
อัตรากําลัง
จํานวนบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงสร้างของการบริหารนัน้ มีจํานวน 8 คน ซึ่ง
รวมหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและหัวหน้างาน
ตําแหน่ ง
จํานวนตามโครงสร้าง
จํานวนปัจจุบนั
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
1
หัวหน้างานเครือข่ายและซ่อมบํารุง
1
1
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
3
2
งานเครือข่ายและซ่อมบํารุง
2
1
รวม
8
5
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จํานวนบุคลากร
บุค ลากรของศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในปี การศึก ษา 2561 ประกอบด้ว ย บุ ค ลากรจํ านวน 5 คน
ดังต่อไปนี้
ชื่อ – นามสกุล
อาจารย์ออปอ แต้ศลิ ปสาธิต

นายภาณุภทั ร พลวรรณาภา
นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช
นางสาวธิตกิ าญจน์ ปิยะวัฒนาศักดิ ์
นางสาวณิชชนิกานต์ ปานภูม ี

คุณวุฒิ
Master of Mechanical Engineering, The
University of Adelaide
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ตําแหน่ ง
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หัวหน้างานเครือข่าย
และซ่อมบํารุง
จนท.(สัญญาจ้าง)
งานเครือข่ายฯ
จนท.งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
จนท. งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

* ตําแหน่ งหัวหน้ างานพัฒนาระบบสารสนเทศ รักษาการโดย หัว หน้ า ศูน ย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ

งบประมาณปี การศึกษา 2561
งบประมาณการรายจ่ายดําเนิ นงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
140001 ค่ากระดาษและวัสดุใช้กบั คอมพิวเตอร์
140006 วัสดุเพื่อการเรียนการสอน
131002 ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
135002 ค่าเช่าเครือ่ งพิมพ์/ค่าพิมพ์/แผ่น ส่วนกลาง
รวม
งบประเภทโครงการ
610001 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
600002 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวม
รวมทัง้ สิ้ น
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10,000.00
30,0000.00
269,640.00
160,000.00
469,640.00
100,000.00
799,504.00
899,504.00
1,369,144.00
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ที่ตงั ้ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารมังคละพฤกษ์ ชัน้ 3 ห้อง 1301,1305
โทรศัพท์
02-552-3500-9, 02-9705820 ต่อ 300,301,302,303
โทรสาร
02-970-6409
พืน้ ที่บริ การ
ทีท่ ําการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร 1 ชัน้ 3 ห้อง 1301
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1 อาคาร 1 ชัน้ 1 (1104/1)
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 2 อาคาร 1 ชัน้ 1 (1104/2)
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1302 อาคาร 1 ชัน้ 3
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1303 อาคาร 1 ชัน้ 3
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1307 อาคาร 1 ชัน้ 3
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ทางภาษา LAB 1306 อาคาร 1 ชัน้ 3
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์สําหรับพิมพ์งาน LAB 1300 อาคาร 1 ชัน้ 3 (1300)
 ภารกิ จหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจั จุบนั ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งการบริหารงานภายใน ออกเป็น 2 งาน ดังนี้คอื
1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย มีขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิด ดังนี้
- งานวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรม
- งานบริหารฐานข้อมูล
- ให้บริการปรึกษาเกีย่ วกับซอฟต์แวร์และเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์ต่างๆ
- งานสนับสนุนเชิงเทคนิค และการฝึกอบรม
- งานจัดทํา Home Page ของมหาวิทยาลัย
- งานประมวลผลงานทะเบียน
- ให้คําปรึกษา ดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศ ทีศ่ นู ย์ฯ เป็นผูพ้ ฒ
ั นา
- งานธุรการ การเงินและพัสดุ ประชาสัมพันธ์
2. งานเครือข่ายและซ่อมบํารุง มีขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิด
- ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
- ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ทท่ี ําหน้าทีเ่ ป็น Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทัง้ หมด
- ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทัง้ หมด
- ดูแลระบบความปลอดภัยการใช้งานระบบเครือข่าย
- ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานทัง้ หมด
- แก้ไขปญั หาการใช้งาน เครื่องคอมฯ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ประสานงานกับบริษทั ภายนอกเกีย่ วกับการส่งซ่อมเครื่องคอมฯ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
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 บริ การของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.บริ การห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกริกมีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับรองรับการเรียนการสอนและบริการ
นักศึกษาจํานวน 173 เครื่องซึ่งอยูใ่ นความดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยห้องปฏิบตั กิ าร
คอมฯ สําหรับบริการนักศึกษาทุกคณะวิชาทัง้ หมด 8 ห้อง
ห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์
1. ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ (1104/1)
2. ห้องปฎิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ (1104/2)
3. ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ (1302)
4. ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ (1303)
5. ห้องสําหรับบริการพิมพ์งาน (1300)
6. ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ (1309)
7. ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ (1307)
8. ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ทางภาษา (1306)
รวม

จํานวนเครื่อง
31
30
0
29
4
5
25
49
173

ห้องปฏิบตั กิ ารคอมฯ 1104/1 , 1104/2 , 1302 และ 1303 เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนของวิชา
คอมพิวเตอร์ในรายวิชาต่างๆ และจะเปิ ดให้บริการนักศึกษาเข้าใช้งานได้นอกเวลาการเรียนการสอน ทุกวัน
จันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 -17:00 น. สามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องปฏิบตั ิการคอมฯ ที่ติดประกาศไว้
หน้าห้อง
ห้อ งปฏิบ ัติก ารคอมฯ 1300 เป็ น ห้อ งบริก ารพิม พ์งาน นักศึก ษา และบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัย
สามารถใช้บริการได้โดยเสียค่าใช้จ่ายราคาถูก
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมฯ 1307 เป็ นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยเฉพาะ และอนุ ญาตให้นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เข้าใช้งานได้นอกเวลาการเรียนการสอน ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 -17:00 น. ติดต่อขอใช้
ห้องได้ทห่ี อ้ งพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1309
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมฯ 1309 เป็ นห้องปฏิบตั กิ ารคอมฯ สําหรับให้นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฝึกฝนการปฏิบตั เิ กีย่ วกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมฯ ทางภาษา 1306 เป็ นห้องปฏิบตั กิ ารคอมฯ ทางภาษาอังกฤษสําหรับการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์
2.บริ การด้าน Internet
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในมหาวิทยาลัยเกริกสามารถเชือ่ มต่อระบบอินเทอร์เน็ต ได้ โดยมี
การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยกับผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต ทีค่ วามเร็วภายในประเทศ 40 Mbps
และต่างประเทศ 10 Mbps และบริการ FTTX ความเร็ว 200/20 Mbps จํานวน 3 คู่สาย
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3.บริ การ แก้ไขปัญหา ดูแลและบํารุงรักษา
บริการแก้ไขปญั หา ดูแลและบํารุงรักษา ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีจํานวนเครื่องทีอ่ ยู่ในความดูแลของศูนย์ดงั นี้
หน่ วยงาน
สํานักอธิการบดี
อธิการบดี
เลขานุการอธิการบดี
รองอธิการฝา่ ยวิชาการ
เลขานุการรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
เลขานุการรองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและการตลาด
เลขานุการรองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและการตลาด
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์และการเงิน
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยการตลาดและการต่างประเทศ
ฝา่ ยการตลาดและการต่างประเทศ
ทีป่ รึกษาอธิการบดี
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยอาคารสถานที่
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักกิจการนักศึกษา
ธุรการสํานักกิจการนักศึกษา
งานบริการกองทุนกูย้ มื
งานหอพัก
งานจัดหาแหล่งรายได้เสริม
งานกีฬา
ศูนย์รบั สมัครและแนะแนวการศึกษา
งานรับสมัคร
งานแนะแนว
ฝา่ ยสือ่ สารองค์กร
สํานักวิชาการ
งานทะเบียนประวัตนิ ักศึกษา
งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
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PC
5

Printer
1

1
1
2
1
1
1
2
1
11
6
5
3
1
3
1
1

1
1
2
1
7
1
1
1
3
-

2
2
6
5
6
2

2
1
1
5
-
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งานวัดผลการศึกษา
สํานักหอสมุด
ฝา่ ยพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สง่ เสริมวิจยั และผลิตตํารา
ศูนย์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์สง่ เสริมและบริการสังคม
สถาบันภาษา
คณะบริหารธุรกิจ
รองคณบดี
เลขานุการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการบินธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โครงการบัญชีภาคสมทบ
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
คณะนิเทศศาสตร์
โครงการพิเศษนิเทศศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์
วิทยาลัยสือ่ สารการเมือง
วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบตูด้ ูเกรด
ระบบควมคุมห้อง LAB
รวมคณะและหน่ วยงาน
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ห้องเรียน
รวมห้องสําหรับการเรียนการสอน
รวมทัง้ สิ้ น

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561

3
18
6
3
4
2
4

1
2
2
1

1
1
4
2
3
2
6
6
2
2
14
11
12
4
4
3
24
2
2
4
2

1
1
1
1
1
3
1
2
1
4
2
1
2
3
3
61
1
1
62

220
173
44

217
437
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4. บริ การเครือข่ายไร้สาย(@KRIRKWIFI)
จุดบริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 24 จุด ได้แก่
อาคาร 1

อาคาร 2

อาคาร 3

อาคาร 4
อาคาร 5

ชัน้ 1 ห้องสมุด ครอบคลุมพืน้ ทีถ่ งึ ซุม้ พญานาค
ชัน้ 2 ห้องสมุด วารสาร
ชัน้ 2 ห้องศาลจําลอง
ชัน้ 2 ห้องเลขาอธิการบดี ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ครอบคลุมพืน้ ที่ ห้องประชุมสภา
ชัน้ 3 กลางอาคาร (อยู่ในระหว่างดําเนินการ)
ชัน้ 4 กลางอาคาร (อยู่ในระหว่างดําเนินการ)
ชัน้ 3 ห้อง 1307 (ใช้งานเฉพาะห้องเรียน)
ชัน้ 3 ห้อง 1309 (ใช้งานเฉพาะห้องเรียน)
ชัน้ 3 ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 1302
ชัน้ 5 ห้องสมุด ป.เอก สือ่ สารการเมือง
หน้าห้อง 2102 ครอบคลุมพืน้ ที่ ห้อง 2102 ห้องปฏิบตั กิ ารนิเทศ และทีน่ งสํ
ั ่ าหรับ
นักศึกษา (อยู่ในระหว่างดําเนินการ)
ชัน้ 2 ห้องสื่อสารองค์กร
ชัน้ 4 ห้องพักอาจารย์โครงการนิเทศศาสตร์ และบริเวณทีน่ งสํ
ั ่ าหรับนักศึกษา
ชัน้ 5 ห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
ชัน้ 5 ห้อง 2500
ชัน้ 6 ห้องเรียน 2600
ชัน้ ใต้ดนิ ครอบคลุมพืน้ ทีช่ นใต้
ั ้ ดนิ ชัน้ 1 ห้องกระจก และบริเวณทีน่ ั ่งสําหรับ
นักศึกษา
ชัน้ 2 ห้องโถงโครงการการจัดการ
ชัน้ 3 สํานักกิจการนักศึกษา
ชัน้ 1 ห้องศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม และบริเวณทีน่ งสํ
ั ่ าหรับนักศึกษา
ชัน้ 3 ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชัน้ 1 โรงอาหาร ธงฟ้า ครอบคลุมพืน้ ทีโ่ รงอาหาร
ชัน้ 2 สาขาวิชาโลจิสติกส์ และสาขาการบิน
ชัน้ โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
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5. บริ การระบบสารสนเทศ
ระบบ

ฐานข้อมูล

ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบงานทะเบียน/การเงิน/รับสมัคร/วัดผล
ระบบฐานข้อมูลหลัก (ศูนย์คอมฯ)
ระบบงานแนะแนว
ระบบงานนักศึกษากองทุนกูย้ มื
ระบบงานสํานักกิจการฯ
ระบบงานทะเบียน (สําหรับโครงการพิเศษ)

1.ฐานข้อมูลงานทะเบียน
ปริญญาตรี

ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
ระบบงานทะเบียน/การเงิน/รับสมัคร/วัดผล
ระบบฐานข้อมูลหลัก (ศูนย์คอมฯ)
ระบบงานทะเบียน (สําหรับโครงการพิเศษ)

2.ฐานข้อมูลงานทะเบียน
ปริญญาโท
3.ฐานข้อมูลงานทะเบียน
ปริญญาเอก

ระบบการจัดการตารางเรียน
ระบบการจัดการตารางเรียน
ระบบข้อมูลรายวิชา (คณะวิชา)

ฐานข้อมูลงานทะเบียน
*1. ปริญญาตรี
*2. ปริญญาโท
*3. ปริญญาเอก

ระบบงานสารสนเทศสํานักหอสมุด
ระบบห้องสมุด (ยืม-คืน)
ระบบห้องสมุด (สืบค้น) (Internet)
ระบบบริการต่ออายุการยืม (Internet)
ระบบสถิตกิ ารให้บริการ (Internet)
ระบบสารสนเทศอาจารย์ทป่ี รึกษา (Internet)
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Internet)
ระบบตรวจสอบผลการเรียน (ตู้ดเู กรด)
ระบบใบเสร็จรับเงิน

4.ฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานทะเบียน
*1. ปริญญาตรี
*2. ปริญญาโท
*3. ปริญญาเอก

ระบบงานจัดซือ้
ระบบพิมพ์เช็ค
ระบบทะเบียนประวัตอิ าจารย์ (Internet)
ระบบงานสารบรรณ (Internet)
ระบบพิมพ์ใบลา (Internet)
ระบบ E-learning
ระบบพิมพ์ค่ารักษาพยาบาล

6. ฐานข้อมูลระบบจัดซือ้
7. ฐานข้อมูลระบบเช็ค
8. ฐานข้อมูลประวัตอิ าจารย์
9. ฐานข้อมูลคําสัง่
10. ฐานข้อมูลวันลางาน
11. ฐานข้อมูล E-learning
12. ฐานข้อมูลบุคลากร

5. ฐานข้อมูลระบบบิลเงินสด

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561

หน่ วยงานผู้ใช้งาน
• งานทะเบียน/งานการเงิน
• งานรับสมัคร/งานวัดผล
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• งานกองทุนกูย้ มื
• สํานักกิจการนศ.
• โครงการพิเศษ
• งานทะเบียน/งานการเงิน
• งานรับสมัคร/งานวัดผล
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
• โครงการพิเศษ
• สํานักวิชาการ
• ฝา่ ยอาคารสถานที่
• ศูนย์คอมพิวเตอร์
• เลขานุการคณะ
• สํานักหอสมุด
• วิทยาลัยสื่อสารฯ
• คณาจารย์/เจ้าหน้าที่
• นักศึกษา
• นักศึกษา
• งานการเงิน
• โครงการพิเศษ
• งานจัดซือ้
• งานการเงิน
• คณาจารย์
• คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
• คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
• นักศึกษา คณาจารย์
• คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.

คณะ/หน่ วยงาน/โครงการพิ เศษ
มหาวิทยาลัยเกริก
คณะศิลปะศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการ
โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์
โครงการบัญชีบณ
ั ฑิต
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
สํานักอธิการบดี
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักกิจการนักศึกษา
สํานักวิชาการ
สํานักหอสมุด
สถาบันภาษา
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
ศูนย์ส่งเสริมวิจยั และผลิตตํารา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม
วารสารร่มพฤกษ์

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

 เป้ าหมายในการประกันคุณภาพของงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่ วยงาน ประจําปี
การศึกษา 2561 โดยมีหวั หน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นประธานคณะกรรมการ กํากับดูแล ดําเนินการ
ประชุม กําหนดกฎเกณฑ์และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้มขี อ้ มูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุปณิธาณ
วัตถุประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มลี กั ษณะโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้จากทัง้ องค์กรภายนอกและองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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 นโยบายการประกันคุณภาพของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําระบบประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการบริการทางด้านวิชาการ
2. สนับสนุนให้มรี ะบบการประเมินคุณภาพภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สร้างมาตรฐานระบบบริหารจัดการทางด้านวิชาการ เพื่อให้ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างสรรค์
วิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วชิ าการและการค้นคว้าวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย
4. สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทัง้ การบริการภายในมหาวิทยาลัย และการบริการสังคมภายนอก
5. สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถพัฒนาและผลักดันภารกิจของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มศี กั ยภาพสูงสุดตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้
6. สนับสนุนให้เกิดพันธมิตรของระบบประกันคุณภาพเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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ส่วนที่ 2 : การประเมิน

องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพแบ่งตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2561
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ
1.1 (ม.กร.) กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิ จหลักของหน่ วยงาน
2.1 (ม.กร.) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อหน่วยงาน
2.19 (ม.กร.) ระดับความสําเร็จของการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.23 (ม.กร.) การส่งรายงานการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารจัดการ
7.1 (ม.กร.) การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้
7.2 (ม.กร.) ระบบบริหารความเสีย่ ง
รวม (ตัวบ่งชี้)

หน่ วยงาน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ







6

หมายเหตุ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผูก้ าํ หนดตัวบ่งชีใ้ นการประเมินของแต่ละหน่วยงาน

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 (ม.กร.) กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ระดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกภาคส่วนในหน่วยงาน
มีตวั บ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนการ
ดําเนินงานประจําปี
มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนการดําเนินงานประจําปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานประจําปี

2
3
4
5
6

ผลการประเมิ นตนเองปี ที่แล้ว : - (ข้อ)
เป้ าหมายปี นี้ : 6 (ข้อ)

การ
ดําเนิ นการ
มี ไม่มี







ผลการประเมิ นตนเองครัง้ นี้ : 6 (ข้อ)
เป้ าหมายปี ต่อไป : 6 (ข้อ)

การบรรลุเป้ าหมาย

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมิ นตนเอง :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิ ทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่ วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา พ.ศ.
2561 ซึ่งมีรอบระยะเวลาตัง้ แต่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยจัดทําขึน้ ภายใต้ก รอบของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งบุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ส่วนร่วมโดยมีการประชุมระดมความคิด โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดตัว
บ่งชี้ เพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ท่เี ป็ นไปได้ให้เกิดการยอมรับทุกฝ่าย อันจะนํ าไปสู่ค วามร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน ทัง้ นี้ได้วางแผนให้สามารถมีการดําเนินงานทีส่ ะท้อนผล
การดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (1) แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 6 (2560-2564)
(2) แผนพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีส
ารสนเทศ (2560-2564)
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
(3) แผนกลยุทธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2561
(4) แผนการดําเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2561
(5) รายงานการประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ ที่ 1/2561 (วันที่ 4 กันยายน 2561)
(การจัดทําแผนกลยุทธ์โดยแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนของบุคลากรปีการศึกษา
2561)
(6) รายงานการประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ ที่ 2/2561 (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
(การจัดทําแผนกลยุทธ์โดยแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนของบุคลากรปีการศึกษา
2561)
(7) คําสังมหาวิ
่
ทยาลัยเกริกที่ 126/2562 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2561 – 2561

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกภาคส่วนในหน่ วยงาน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กรได้จดั ประชุมชีแ้ จงทําความเข้าใจบุคลากรในศูนย์ฯ เรื่อง
กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และมีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 รายงานการประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 4/2561 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
(การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และกําหนดผูร้ บั ผิดชอบดําเนินงานปีการศึกษา 2561)
3. มีตวั บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงานประจําปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนิ นงานประจําปี
ปีการศึกษา 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน
โดยมีการจัดทําตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงาน เพื่อใช้วดั ความสําเร็จของดําเนินงาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (3) แผนกลยุทธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2561
(4) แผนการดําเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2561
4. มีการดําเนิ นงานตามแผนการดําเนิ นงานประจําปี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รบั การจัดสรรงบประมาณ จากมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานทีว่ างไว้
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.4 (1) สําเนาบันทึกที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งยอดงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ปีการศึกษา
2561
(2) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
(3) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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5. มีการติ ดตามผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการดําเนิ นงานประจําปี อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิ จารณา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชีข้ องแผนการดําเนินงานประจําปี และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ในแต่ละภาคการศึกษาเพือ่ รายงาน
ต่อผูบ้ ริหาร ปีละ 2 ครัง้ โดยสํานักประกันซึ่งเป็นผูร้ วบรวมผลการดําเนินการตามแผนของทุกหน่วยงาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.4 (2) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (QA.01)
(3) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (QA.01)
QA 1.1.5 (1) สําเนาบันทึกที่ 0501/56 เรื่องการจัดส่งแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน และแผนบริหารความเสีย่ งประจํา ปีการศึกษา 1/2561 (สํานักประกันคุณภาพฯ)
(2) สําเนาบันทึกที่ 0603/89 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน และ
แผนบริหารความเสีย่ งภาคเรียนที่ 1/2561 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(3) สําเนาบันทึกที่ 0501/86 เรื่องการจัดส่งแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน และแผนบริหารความเสีย่ งประจํา ปีการศึกษา 2/2561 (สํานักประกันคุณภาพฯ)
(4) สําเนาบันทึกที่ 0603/124 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน และ
แผนบริหารความเสีย่ งภาคเรียนที่ 2/2561 (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร)
(5) รายงานการประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 3/2561 (วันที่ 7 ธันวาคม 2561)
(การติดตามการทํางานตามแผนการดําเนินงานภาคต้น)
(6) รายงานการประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 5/2561 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(การติดตามการทํางานตามแผนการดําเนินงานภาคปลาย)
เกณฑ์การประเมิ น สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนนประเมิ นตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

 3 คะแนน
 0 คะแนน

สรุปการประเมิ นองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1

เป้ าหมาย

ผลการดําเนิ นงาน

คะแนน
การประเมิ น

5

5

5

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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องค์ประกอบคุณภาพ

เป้ าหมาย

ผลการดําเนิ นงาน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

คะแนน
การประเมิ น
5.00

จุดแข็งและแนวทางเสริ มจุดแข็ง :
มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานประจําปี ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานประจําปี
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
ควรให้
ควร คณะกรรมการบริหารหน่วยงานประเมินผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อทีจ่ ะได้นําผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานประจําปี

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิ จหลักของหน่ วยงาน
ตัวบ่งชี้ 2.1 (ม.กร.) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อหน่วยงาน
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จํานวน

 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด้จากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
 จํานวนผูใ้ ช้บริการทีป่ ระเมินความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
 ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อหน่วยงาน
ผลการประเมิ นตนเองปี ที่แล้ว : 4.15 (ค่าเฉลีย่ )
เป้ าหมายปี นี้ : 4.15 (ค่าเฉลีย่ )

12,198
174
4.12

ผลการประเมิ นตนเองครัง้ นี้ : 4.12 (ค่าเฉลีย่ )
เป้ าหมายปี ต่อไป : 4.15 (ค่าเฉลีย่ )

การบรรลุเป้ าหมาย

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมิ นตนเอง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทําการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปี การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีผตู้ อบแบบสํารวจทัง้ สิ้น
จํานวน 174 คน โดยค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ เท่ากับ 4.12 คิดเป็นร้อย
ละ 82.40
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1
(1) รายการข้อมูลแบบสํารวจประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ปีการศึกษา 2561
(2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ และแนวทางพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปี
การศึกษา 2561
(3) หน้าเว็บไซต์ ประกาศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ร่วมตอบแบบสํารวจ ปีการศึกษา 2561
(4) หน้าเว็บไซต์ แบบประเมิน ความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา
2561
(5) หน้าเว็บไซต์ เผยแพร่ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ และแนวทางพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปี การศึกษา 2561
42

42

42

42

เกณฑ์การประเมิ น
ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
คะแนนประเมิ นตนเอง
คะแนนทีไ่ ด้ 4.12 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 2.19 (ม.กร.) ระดับความสําเร็จของการบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
4

4

ระดับ
1
2
3
4
5
6

เกณฑ์มาตรฐาน
มีแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการรวบรวมสถิตขิ อ้ มูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
มีกระบวนการในการแก้ไขปญั หาทีไ่ ด้รบั การแจ้ง/ข้อร้องเรียน
มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินผลการดําเนินงาน
มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในปี
ต่อไป

ผลการประเมิ นตนเองปี ที่แล้ว : - (ข้อ)
เป้ าหมายปี นี้ : 6 (ข้อ)

การ
ดําเนิ นการ
มี ไม่มี







ผลการประเมิ นตนเองครัง้ นี้ : 6 (ข้อ)
เป้ าหมายปี ต่อไป : 6 (ข้อ)

การบรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย

 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมิ นตนเอง :
1. มีแผนการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนงานการให้บ ริก ารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแผนการดําเนิ นงาน
ประจําปี การศึกษา 2561 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 1).บริก ารห้อ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
สําหรับการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกเวลาเรียน รวมถึงบริการเครื่องพิมพ์รายงาน
2).บริการระบบอินเทอร์เน็ต 3).บริการแก้ไขและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 4).บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
5).บริก ารระบบสารสนเทศ 6).บริก ารพัฒ นาและดูแ ลเว็บ ไซต์ม หาวิท ยาลัย เกริก /คณะ/หน่ ว ยงาน โดยมี
เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทัง้ ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการส่วนสนับสนุนวิชาการ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (4) แผนการดําเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2561
2. มีการรวบรวมสถิ ติข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีวธิ แี ละเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการต่างๆ ดังนี้
1.บริการห้องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับการเรียนการสอน
- สรุปข้อมูลจากรายวิชาคอมพิวเตอร์ทเ่ี ปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
- สรุปข้อมูลจากแบบฟอร์มขอใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารฯ หรือบันทึกภายในทีผ่ สู้ อนขอใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารฯ
รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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2.บริการห้องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกเวลาเรียน
- สรุปจากฐานข้อมูลระบบควบคุมห้องปฏิบตั กิ ารฯ ทีน่ กั ศึกษาต้องบันทึกข้อมูลก่อนเข้าใช้งาน
3.บริการห้องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับพิมพ์รายงาน
- สรุปจากฐานข้อมูลระบบควบคุมห้องปฏิบตั กิ ารฯ ทีน่ กั ศึกษาต้องบันทึกข้อมูลก่อนเข้าใช้งาน
4.บริการระบบอินเทอร์เน็ต
- สรุปข้อมูลปริมาณการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต จากระบบตรวจสอบการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตของผูใ้ ห้บริการ http://customer.3bb.co.th/login/
5.บริการแก้ไขและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
- สรุปข้อมูลจากแบบฟอร์มการขอรับบริการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือบันทึก
ภายใน
หรือ ใบรายงานผลการบริการซ่อมบํารุง จากคณะ/หน่วยงานทีแ่ จ้งปญั หาการใช้งาน
6.บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
- สรุปจากฐานข้อมูลระบบตรวจสอบตัวตน ทีผ่ ใู้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตต้องบันทึกข้อมูลก่อนเข้าใช้
งาน
7.บริการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานประมวลผล
- สรุปข้อมูลจากแบบฟอร์มรายงานปญั หา/แสดงความต้องการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง/แก้ไข
โปรแกรม หรือบันทึกภายในจากคณะ/หน่วยงานทีแ่ จ้งความต้องการพัฒนาหรือรายงานปญั หาการใช้
งาน
- สรุปข้อมูลวิชาทีเ่ ปิดสอนผ่านระบบ E-learning จากเว็บไซต์ http://lms.krirk.ac.th/main/
8.บริการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกริก/คณะ/หน่วยงาน
- สรุปข้อมูลการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ จากรายการอีเมล์ krirk.website@gmail.com
เอกสารหลักฐาน
หมายเลข
QA 2.19.2 (1) รายงานสถิตกิ ารให้บริการห้องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับการเรียนการสอน
(2) รายงานสถิตกิ ารให้บริการห้องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับการศึกษาค้นคว้านอกเวลา
เรียน (3) รายงานสถิตกิ ารให้บริการห้องปฏิบตั กิ ารฯ สําหรับพิมพ์รายงาน
(4) รายงานสถิตปิ ริมาณการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
(5) รายงานสถิตกิ ารให้บริการแก้ไขและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
(6) รายงานสถิตกิ ารให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
(7) รายงานสถิตกิ ารให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(8) รายงานสถิตกิ ารให้บริการประมวลผลข้อมูลงานทะเบียน
(9) รายงานสถิตกิ ารให้บริการระบบ E-learning
(10) รายงานสถิตกิ ารให้บริการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
(11) รายงานประจําปี 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกริก
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3. มีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ได้รบั การแจ้ง/ข้อร้องเรียน
ผูใ้ ช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถติดต่อแจ้งปญั หาการใช้งาน/ข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/คําติชมได้ตามช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้
1. ติดต่อด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเกริก อาคารมังคละพฤกษ์ ชัน้ 3 ห้อง 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
เมื่อผูใ้ ช้บริการติดต่อแจ้งเรื่องเข้ามายังศูนย์คอมฯ ตามช่องทางข้างต้น เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั เรื่อง จะ
ดําเนินการแจ้งขันตอนวิ
้
ธรี บั บริการตามคู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารองค์กรเป็นแนวปฏิบตั เิ บือ้ งต้น และส่งต่อไปยังส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริการนัน้ ๆ ต่อไป
สําหรับระบบ E-learning สามารถแจ้งปญั หาการใช้งานในระบบฯ ส่วนแจ้งปญั หาการใช้งานได้ทนั ที
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.19.3 (1) คู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
(2) หน้าเว็บไซต์ http://lms.krirk.ac.th/main/ ส่วนแจ้งปญั หาการใช้งานระบบฯ
4. มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการให้ตรงความต้องการของผูใ้ ช้งานมากทีส่ ุด อาทิเช่น
1. บริการระบบเครือข่ายไร้สาย พัฒนารูปแบบการเข้าใช้งานระบบฯ ให้สะดวกมากขึน้ ผูใ้ ช้บริการไม่
ต้องตัง้ ค่า Proxy Server โดยได้ดําเนินการเสนอขออนุ มตั งิ บประมาณโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
เพื่อเปลีย่ นอุปกรณ์กระจายสัญญาณทุกจุดบริการเดิม และเพิม่ จุดบริการให้ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.19.4 (1) แบบสรุปแผนการดําเนินการ ประจําปีการศึกษา 2561
(2) เอกสารรายละเอียดโครงการขออนุมตั งิ บประมาณ ปีการศึกษา 2561
5. มีการประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ประชุมภายในหน่ วยงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนการดําเนินงานประจําปี และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อรายงานต่อ
ผูบ้ ริหาร โดยสํานักประกันซึ่งเป็ นผู้รวบรวมผลการดําเนินการตามแผนของทุกหน่ วยงาน นอกจากนี้ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศยังได้ทํ าการสํ ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ จากผูใ้ ช้บริการอีกด้วย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.4 (2) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
(3) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
QA 1.1.5 (1) สําเนาบันทึกที่ 0501/56 เรื่องการจัดส่งแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
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QA 2.1

ดําเนินงาน และแผนบริหารความเสีย่ งประจํา ปีการศึกษา 1/2561 (สํานักประกันคุณภาพฯ)
(2) สําเนาบันทึกที่ 0603/89 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน และ
แผนบริหารความเสีย่ งภาคเรียนที่ 1/2561 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(3) สําเนาบันทึกที่ 0501/86 เรื่องการจัดส่งแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน และแผนบริหารความเสีย่ งประจํา ปีการศึกษา 2/2561 (สํานักประกันคุณภาพฯ)
(4) สําเนาบันทึกที่ 0603/124 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน และ
แผนบริหารความเสีย่ งภาคเรียนที่ 2/2561 (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร)
(5) รายงานการประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 3/2561 (วันที่ 7 ธันวาคม 2561)
(การติดตามการทํางานตามแผนการดําเนินงานภาคต้น)
(6) รายงานการประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 5/2561 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(การติดตามการทํางานตามแผนการดําเนินงานภาคปลาย)
(1) รายการข้อมูลแบบสํารวจประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ปีการศึกษา 2561
(2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ และแนวทางพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปี
การศึกษา 2561
(3) หน้าเว็บไซต์ ประกาศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ร่วมตอบแบบสํารวจ ปีการศึกษา 2561
(4) หน้าเว็บไซต์ แบบประเมิน ความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา
2561
(5) หน้าเว็บไซต์ เผยแพร่ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ และแนวทางพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปี การศึกษา 2561
42
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6. มีการนําผลประเมิ นมาปรับปรุงแผนการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศในปี ต่อไป
มีการนําผลการประเมิน และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางในปรับปรุงการแผนการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปีตอ่ ไป โดยในปีการศึกษา 2561 ได้ดําเนินการเสนอขออนุมตั งิ บประมาณโครงการ
ต่างๆดังนี้
• โครงการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
• โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1
(2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ และแนวทางพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปี
การศึกษา 2561
QA 2.19.4 (1) แบบสรุปแผนการดําเนินการ ประจําปีการศึกษา 2561
(2) เอกสารรายละเอียดโครงการขออนุมตั งิ บประมาณ ปีการศึกษา 2561
(3) รายการข้อมูลแบบสํารวจประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(5) หน้าเว็บไซต์ แบบประเมิน ความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(6) รายงานการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
42

42

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนนประเมิ นตนเอง
 5 คะแนน

 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ
5 ข้อ
6 ข้อ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 2.23 (ม.กร.) การส่งรายงานการประเมิ นตนเอง
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ







1. ส่ง SAR เกินระยะเวลาทีก่ ําหนด 7 วัน
2. ส่ง SAR เกินระยะเวลาทีก่ ําหนด 5 วัน
3. ส่ง SAR เกินระยะเวลาทีก่ ําหนด 3 วัน
4. ส่ง SAR เกินระยะเวลาทีก่ ําหนด 1 วัน
5. ส่ง SAR ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

ผลการประเมิ นตนเองปี ที่แล้ว : - (ข้อ)
เป้ าหมายปี นี้ : 5 (ข้อ)

ผลการประเมิ นตนเองครัง้ นี้ : 5 (ข้อ)
เป้ าหมายปี ต่อไป : 5 (ข้อ)

การบรรลุเป้ าหมาย

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมิ นตนเอง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการจัดทําและส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี การศึกษา
2561 ภายในระยะเวลาที่กํ า หนดคือ จัด ส่ งภายในวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยทางศู น ย์เทคโนโลยี
สารสนเทศจัดส่งวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.23 (1) สําเนาบันทึกที่ 0603/130 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เกณฑ์การประเมิ น
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ใน 1 ข้อ
ใน 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ใน 3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
ใน 4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ใน 5 ข้อ

คะแนนประเมิ นตนเอง
 5 คะแนน

 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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สรุปการประเมิ นองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.19
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.23
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2

เป้ าหมาย

ผลการดําเนิ นงาน

4.15
6
5

4.12
6
5

คะแนนการ
ประเมิ น
4.12
5
5
4.71

จุดแข็งและแนวทางเสริ มจุดแข็ง :
มีแผนงานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทีใ่ ห้แก่คณะ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกริกใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบตั งิ านทําให้การดําเนินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการนําผลการประเมิน และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหา
แนวทางในปรับปรุงการแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในปีต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
ควรเพิ่มอัตราบุค ลากรในตํ าแหน่ งที่ข าดแคลน เพื่อ ให้การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจหลัก ของศูน ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 (ม.กร.) การพัฒนาสถาบันสูอ่ งค์กรการเรียนรู้
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ระดับ
1
2
3

4
5

การดําเนิ นการ
มี ไม่มี

มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และกําหนดประเด็นความรู้ ทีส่ อดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรูแ้ ละทักษะอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรูท้ ก่ี ําหนดในข้อ 1
มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแ้ ละมีการแบ่งปนั และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 
จากความรู้ ทักษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามประเด็นความรูท้ ก่ี าํ หนดในข้อ 1
มีการรวบรวมความรูต้ ามประเด็นความรูท้ ก่ี ําหนดในข้อ 1 และมีการเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ และนําผลประเมินไป 
ปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมิ นตนเองปี ที่แล้ว : 5 (ข้อ)
เป้ าหมายปี นี้ : 5 (ข้อ)

ผลการประเมิ นตนเองครัง้ นี้ : 5 (ข้อ)
เป้ าหมายปี ต่อไป : 5 (ข้อ)

การบรรลุเป้ าหมาย

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมิ นตนเอง :
1. มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และกําหนดประเด็นความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่ วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยได้มกี ารกําหนด “ความรูด้ า้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน” เป็นประเด็นความรูห้ ลัก และเป้าหมาย คือ
1. รวบรวมและเผยแพร่ ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน 2.
บุคลากรได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์
คอมฯ ในด้านการบริหาร การสร้างทรัพยากรบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาตนเองและมีผลงานเผยแพร่สู่
สาธารณชน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (4) แผนกลยุทธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2561
QA 7.1.1 แผนการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนการจัดการความรูท้ ก่ี าํ หนดกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะได้รบั การพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ คือ เจ้าหน้าทีท่ กุ คน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.1.1 แผนการจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีการดําเนิ นการตามแผนจัดการความรูแ้ ละมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผูม้ ีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาํ หนดใน
ข้อ 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้กจิ กรรมการสร้างและแสวงหา
ความรูภ้ ายใน/ภายนอกองค์กร โดยได้จดั ประชุมเฉพาะกิจ เพื่อแบ่งปนั และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกีย่ วกับการเข้า
ใช้ระบบงานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย โดยคุณภาณุภทั ร พลวรรณาภา เจ้าหน้าที่งานเครือข่ายและ
บริการซ่อมบํารุง เป็ นผูน้ ําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้มกี ารส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมอบรม/สัมมนากับภายนอก
มหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.1.3 (1) สรุปแบบติดตามผลการนําความรูท้ ไ่ี ด้มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน ปีการศึกษา 2561
4. มีการรวบรวมความรู้ต ามประเด็นความรู้ที่กาํ หนดในข้อ 1 และมี การเผยแพร่ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร
ผลจากการประชุมเฉพาะกิจเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกีย่ วกับการ“วิธปี ้ องกันความเสียหายจาก
Ransomware WannaCry” โดยคุณนายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช เจ้าหน้าทีง่ านเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง
ได้จดั ทําคูม่ อื เตือนภัยและแนะนําวิธปี ้ องกันความเสียหายจาก Ransomware WannaCry จํานวน 1 ฉบับ ซึ่ง
ได้เผยแพร่ หน้าเว็บไซต์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ http://computer.krirk.ac.th
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.1.4 (1) คู่มอื เตือนภัยและแนะนําวิธปี ้ องกันความเสียหายจาก Ransomware WannaCry
5. มีการติ ดตามประเมิ นผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ และนําผลประเมิ นไปปรับปรุง
มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2561
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.1.5 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และแนวทางพัฒนา ปีการศึกษา 2561
(2) รายงานสรุปแบบประเมินการติดตามผลการใช้งาน และแนวทางพัฒนา “คู่มอื เตือนภัยและ
แนะนําวิธปี ้ องกันความเสียหายจาก Ransomware WannaCry”

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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เกณฑ์การประเมิ น สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนนประเมิ นตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 7.2 (ม.กร.) ระบบบริหารความเสีย่ ง
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ระดับ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผบู้ ริหารและ
ตัวแทนทีร่ บั ผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
มีการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับ
ความสําคัญของปจั จัยเสีย่ ง
มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสีย่ งและจัดลําดับความเสีย่ งทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง โดยกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
และดําเนินการตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

2
3
4
5

ผลการประเมิ นตนเองปี ที่แล้ว : - (ข้อ)
เป้ าหมายปี นี้ : 4 (ข้อ)

การ
ดําเนิ นการ
มี ไม่มี









ผลการประเมิ นตนเองครัง้ นี้ : 4 (ข้อ)
เป้ าหมายปี ต่อไป : 5 (ข้อ)

การบรรลุเป้ าหมาย

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดําเนิ นงานและผลการประเมิ นตนเอง :
1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริ หารความเสี่ยง โดยมีผบู้ ริ หารระดับสูงและตัวแทน
ที่รบั ผิดชอบพันธกิ จหลักของหน่ วยงานร่วมเป็ นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบบริหารความเสีย่ งใช้ในการบริหารปจั จัยและควบคุมกระบวนการ
ดําเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสทีจ่ ะทําให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
และได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงและตัวแทน
ทีร่ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน เพื่อทําหน้าทีใ่ นการกําหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสีย่ งของ
หน่วยงาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.2.1 คําสังมหาวิ
่
ทยาลัยเกริกที่ 126/2562 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศึกษา 2561 - 2561

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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2. มีการวิ เคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ทําแผนบริหารความเสีย่ ง มีการวิเคราะห์ ระบุความเสีย่ ง และ
ปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว พร้อมทัง้ จัดลําดับ
ความสําคัญ ของปจั จัยเสีย่ ง โดยพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งในอนาคต
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.2.2 แผนบริหารความเสีย่ งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
3. มีการประเมิ นโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิ เคราะห์
ในข้อ 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ ง และจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ
โดยกําหนดระดับของความเสีย่ งแต่ละด้าน เป็นระดับสูง กลาง และตํ่า และเกณฑ์การประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เป็ นระดับความรุน แรงมาก ปานกลาง และน้ อ ย จากการพิจารณาข้อมูลมีก าร
ดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจากความถี่ท่เี คยเกิดเหตุการณ์ในอดีต หรือความ
น่าจะเป็นทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยการคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.2.2 แผนบริหารความเสีย่ งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2561
4. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยง โดยกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการดําเนิ นการแก้ไข ลด
หรือป้ องกันความเสี่ยงที่จะเกิ ดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม และดําเนิ นการตามแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง โดยกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม และดําเนินการตามแผน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.2.2 แผนบริหารความเสีย่ งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2561
QA.7.2.4 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ศูนย์เทคโนฯ ภาคต้น ปีการศึกษา
2561
(2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ศูนย์เทคโนฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา
2561
เกณฑ์การประเมิ น สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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คะแนนประเมิ นตนเอง
 5 คะแนน
 2 คะแนน


 4 คะแนน
 1 คะแนน

 3 คะแนน
 0 คะแนน

สรุปการประเมิ นองค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้ าหมาย

องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.1
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

5
4

ผลการดําเนิ นงาน คะแนนการประเมิ น
5
4

5
4
4.50

จุดแข็งและแนวทางเสริ มจุดแข็ง :
1. มีแผนการจัดการความรู้ และกําหนดประเด็นความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่ วยงาน
กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรูแ้ ละทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทก่ี ําหนดใน และมี
การดําเนิ นการตามแผนจัดการความรู้และมีก ารแบ่งปนั และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ม ี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิท่ดี ีตามประเด็นความรู้ และเผยแพร่อ อกมาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ และนํ าผลประเมินไป
ปรับปรุง
2. มีค ณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง และ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดย
กําหนดมาตรการ หรือแนวทางการดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
และดําเนินการตามแผน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :
1. ควรเพิม่ กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ในสายงานด้านอื่นภายในภารกิจ
ของศูนย์คอมฯ ด้วย เช่น งานประมวลผล งานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
2. ขาดการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการดําเนินงานเพือ่ พิจารณาปรับปรุงแผนฯ ในปีการศึกษาถัดไป

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561
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ตาราง ส.1 ผลการประเมิ นรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพ

ตัวบ่งชี้ 1.1
ตัวบ่งชี้ 2.1
ตัวบ่งชี้ 2.19
ตัวบ่งชี้ 2.23
ตัวบ่งชี้ 7.1
ตัวบ่งชี้ 7.2

เป้ าหมาย

ผลการดําเนิ นงาน
ตัวตัง้
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

5
4.15
6
5
5
4

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561

5
4.12
6
5
5
4

บรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)








5
4.12
5
5
5
4
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ตาราง ส 2. ผลการประเมิ นตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ

คะแนนการประเมิ นเฉลี่ย
I

P

O

รวม
5.00

ผลการประเมิ น

องค์ประกอบที่ 1

5.00

องค์ประกอบที่ 2

4.00 4.12 4.06
4.50
4.50

ดี

4.50 4.12 4.52

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิ น
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริ ก ปี การศึกษา 2561

ดีมาก
ดี

หมายเหตุ

