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บทสรุปผูบริหาร 

 
ขอมูลท่ัวไป  

ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2540 เนื่องมาจากคอมพิวเตอร

สําหรับบริการนักศึกษาไดกระจัดกระจายอยูตามอาคาร 9 อาคาร 10  ซ่ึงไมสะดวกในการควบคุมดูแลและจัดการ  

การจัดตั้งครั้งแรกอยูท่ีชั้น 1 อาคาร 8  และเพ่ือใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาศูนยคอมพิวเตอรจึงไดขยายหอง

สําหรับบริการไปท่ีอาคารหอสมุดชั้นลาง(อาคารหอสมุดเดิม)  

ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  คําสมบัติ เปนผูอํานวยการ ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม สถานท่ีตั้ง  อยูท่ีอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร(ตรงขาวตึก 15 ชั้น) เลขท่ี 80 ถนนนครสวรรค   

ตําบลตลาด  อําเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม   โทรศัพท 043 722118-9 ตอ 2127    http://cc.rmu.ac.th 
 

พันธกิจ  

1. เปนศูนยกลางการใหบริการดานการใชคอมพิวเตอรแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม  

           2. จัดอบรมความรูพ้ืนฐานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3. ใหบริการดานการติดตั้งโปรแกรม ใหคําแนะนํา และการซอมบํารุงคอมพิวเตอรแกบุคลากรและ

หนวยงานในมหาวิทยาลัย  

  4. จัดอบรมความความรูพ้ืนฐานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาและจัดอบรมโปรแกรมตางๆ  ใหกับบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยฯ   และหนวยงานภายนอก 

           5. เปนศูนยกลางการใหความรูทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกหนวยงานภายในทองถ่ิน  
  

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 จากผลการประเมิน  พบวา  มีคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบ  เปน  4.54  อยูในระดับ ดีมาก  

โดยมีคาเฉลี่ย กลุมตัวบงชี้รวม 4.73  กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ 4.32 
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จุดเดน/แนวทางเสริม   

1. มีการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผล ประเมินผล การดําเนินงานตามแผน 

2. มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะดานคอมพิวเตอรกับบุคลากร อาจารย และนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

  
 

จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไข   

1. ในแผนปฏิบัติราชการควรมีการระบุยุทธศาสตรสอดคลองกับโครงการ 

2. ควรมีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือของนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ 

3. ควรสํารวจความตองการของบุคลากรเพ่ือการวางแผนในการใชจายงบประมาณและกิจตางๆของศูนย

คอมพิวเตอร 
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คํานํา 

 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2558 เปนข้ันตอนหนึ่งของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ     ศูนยคอมพิวเตอร  ใหเปนไป

ตามนโยบาย  เปาหมาย  และระดับคุณภาพ  ตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  ซ่ึงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดรับการแตงตั้ง            

จาก ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และไดดําเนินการประเมินเม่ือวันท่ี 21  กรกฎาคม  

2559 โดยการดําเนินการประเมินไดศึกษาเอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณผูเก่ียวของ  การเยี่ยมชมสถานท่ีและ

ทรัพยากรการเรียนรู   โดยนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลแตละรูปแบบ  มาประมวลผลการประเมินตาม

องคประกอบและ ตัวบงชี้ตางๆ  พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  เพ่ือใหหนวยงาน

เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ จํานวน2องคประกอบ โดยมีตัว

บงชี้  จํานวน 13 ตัวบงชี้  และไดรายงานผลการประเมินตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

 

 

                                                            ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยันต  สกุลไทย ) 

    ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                                        21 กรกฎาคม 2560 
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สวนท่ี  1 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยันต สกุลไชย ประธานกรรมการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

อาจารยปาริชาติ  ราชมณี กรรมการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

อาจารย ดร.ธวัชชัย  สหพงษ กรรมการและเลขานุการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับ ศูนย 

ปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

 

 

ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ 

(............ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยันต สกุลไชย...................) 

 

 

 

ลงนาม....................................................................................... กรรมการ 

(............อาจารยปาริชาติ  ราชมณี............) 
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(............อาจารย ดร.ธวัชชัย สหพงษ..............)  
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สวนท่ี  2 

บทนํา 

 
1. วัน  เดือน  ป  และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 

วันท่ี 21 กรกฏาคม 2559  ณ หองประชุมศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2. วงรอบการประเมิน 

 ปการศึกษา  2558  (ผลการดําเนินงาน  1 สิงหาคม  2558  ถึง  31  กรกฎาคม  2559) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยันต สกุลไชย ประธานกรรมการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.2. อาจารยปาริชาติ  ราชมณี กรรมการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3.3. อาจารย ดร.ธวัชชัย  สหพงษ กรรมการและเลขานุการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยคอมพิวเตอร ตามระบบและกลไกท่ีหนวยงานกําหนด

นั้น  ท้ังนี้  โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพ  วาเปนไปตาม

เกณฑและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

4.2. เพ่ือใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว  และไดรับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือใหหนวยงานทราบจุดแข็ง  จุดออน  แนวทางควรพัฒนา  ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
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ขอมูลท่ัวไป 

 5.1  ช่ือหนวยงานท่ีตั้ง  และประวัติความเปนมาโดยยอ 

ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2540 เนื่องมาจาก

คอมพิวเตอรสําหรับบริการนักศึกษาไดกระจัดกระจายอยูตามอาคาร 9 อาคาร 10  ซ่ึงไมสะดวกในการ

ควบคุมดูแลและจัดการ  การจัดตั้งครั้งแรกอยูท่ีชั้น 1 อาคาร 8  และเพ่ือใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  

ศูนยคอมพิวเตอรจึงไดขยายหองสําหรับบริการไปท่ีอาคารหอสมุดชั้นลาง (อาคารหอสมุดเดิม)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช  เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการดานการศึกษาของนักศึกษา อาจารย บุคลากรใน

มหาวิทยาลัย  และเพ่ือวางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

ในป พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดมีการเปลี่ยนชื่อหนวยงานจากศูนยคอมพิวเตอร 

มาเปนศูนยคอมพิวเตอร   โดยศูนยคอมพิวเตอร   มีการใหบริการดังนี้ 

บริการวิชาการ จัดการดานการฝกอบรมใหแก นักศึกษา  อาจารยบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและ

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  บริการติดตั้ง  ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

บริการดานอุปกรณคอมพิวเตอร  มีหองปฏิบัติการ  บริการดานการคนควา สืบคนขอมูลผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต  บริการเครื่องพิมพ  เครื่องสแกนภาพ  เปนตน 

นอกจากนี้งานบริการแลว  ศูนยคอมพิวเตอร   ยังตองรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ 

มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยพรอมใชงานและสามารถบริการ คอมพิวเตอรแกหนวยงานภายในทองถ่ินอีกดวย 

ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร  มีดังนี้ 

 พ.ศ. 2540 – 2545   นายวิทยา  อารีราษฎร อาจารย 2 ระดับ 6 

 พ.ศ. 2546 – 2548   นายสนิท  ตีเมืองซาย อาจารย 1 ระดับ 5 

 พ.ศ. 2548 – 2548   นายสิทธิชัย  บุษหม่ัน      ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 

พ.ศ. 2548 – 2554   ผศ.ณัฐพงษ  พันธุมณี ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 

 พ.ศ. 2554 – 2556  ผศ.กาญจนา  คําสมบัติ ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 

 พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน  นายนราธิป  ทองปาน อาจารย 

ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถานท่ีตั้ง   ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 80 ถนนนครสวรรค   

ตําบลตลาด  อําเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม   อาคาร หอสมุดเกา   ชั้น 1 (ตรงขามสนาม 3) โทรศัพท 

043 722118-9 ตอ 2127    http://cc.rmu.ac.th       
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  5.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

ปรัชญา        

กาวทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วิสัยทัศน 

ยกระดับทักษะความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือ

ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ  

1. เปนศูนยกลางการใหบริการดานการใชคอมพิวเตอรแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม  

           2. จัดอบรมความรูพ้ืนฐานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3. ใหบริการดานการติดตั้งโปรแกรม ใหคําแนะนํา และการซอมบํารุงคอมพิวเตอรแกบุคลากรและ

หนวยงานในมหาวิทยาลัย  

  4. จัดอบรมความความรูพ้ืนฐานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาและจัดอบรมโปรแกรมตางๆ  ใหกับบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยฯ   และหนวยงานภายนอก 

          5. เปนศูนยกลางการใหความรูทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกหนวยงานภายในทองถ่ิน  

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สงเสริมคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

2. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

3. บริการวิชาการตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

เปาประสงค 

1. สนับสนุนการเรียนการสอนดวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพ่ิมศักยภาพ  แกอาจารยและนักศึกษา

ใหมีความรูความสามารถดานการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

2. บริหารจัดการอยางมีคุณธรรมและนิติธรรม 

 3. พัฒนาบุคลากรอยางมีคุณธรรม 

   4. วิเคราะหภาระงานของบุคลากรอยางมีคุณธรรม 

   5. งบประมาณอยางคุมคาและโปรงใส 

   6. ประกันคุณภาพแบบมีสวนรวม 
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  7. ถายทอดวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูทองถ่ิน ใหเกิดสังคมการเรียนรู และสามารถประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน และชีวิตประจําวันได 
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 5.3  โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร 

ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

อาจารยนราธิป  ทองปาน 

นายอนุกลุ  บุตรพรม 
 

1. งานธุรการ/สาร

บรรณ 

2. ประสานงานระบบ 

สารสนเทศ 

3. ดูแลระบบ

สารสนเทศ 

4 .เลขาทานรองฯ 

5. ประกันคุณภาพ 
 

 

น.ส.ศศิประภา  รังษา 

 1. อบรมคอมพิวเตอร

พ้ืนฐานสําหรับ

นักศึกษา 

2. อบรมคอมพิวเตอร

ฟรีสําหรับนักศึกษา 

3. ประชาสัมพันธ 

4. จองหองประชุม 

5. จองหองปฏิบัติการ 

6. วารสาร 

7.ดูแลนักศึกษาฝกงาน 

 

น.ส.ศศิประภา  รังษา 

1. อบรมคอมพิวเตอร

สําหรับบุคคลภายนอก  

2. อบรมคอมพิวเตอร

สําหรับบุคลากรภายใน 

3.งบประมาณ   

4.การเงิน 

5.พัสด ุ

6. ดูแลหองครัว และ

อุปกรณ  

7. เลขาผูอํานวยการฯ  

  

นายอนุกลุ  บุตรพรม 
นายนครินทร  มวงออน 

1. ดูแลหองบริการ 

    อินเทอรเน็ตช้ัน 1   

2. ดูแลหองประชุม  

3. มุมวารสาร  

4. ประกันคุณภาพ 

 

1.นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย 

2. นายกัมปนาท  ลุนใต 

3. นายเจษฏา กลิน่กลา 

4. นายปริชญ  สุริยะ 

5. นายคาวี  หวานแท 

6. นายภัทรปกรณ เพชรวิชิต 

- ระบบเครือขาย

มหาวิทยาลยั 

- ซอมบํารุง 

- ดูแลหองอบรม  

- ดูแลระบบท่ัวไป  

 ประกันคณภาพ 

นายสหชยั  งามชัยภมิู 

นายเอกพันธ   คําพิลา 

นายนครินทร  มวงออน 

นายทินกร  ผิวนวล 

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. ดูแลระบบสารสนเทศ 

3. ประกันคุณภาพ 

 

 

 

นายนครินทร  มวงออน 

 

1. เว็บไซตมหาวิทยาลยั 

2. เว็บไซตศูนยคอมฯ 

3. ประกันคุณภาพ 

 
 

 

ฝายสาํนักงาน ฝายเทคนิคและเครือขาย 
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5.4  จํานวนอาจารยและบุคลากร 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ 

1 อาจารย 2  

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร 9  

3 เจาหนาท่ีวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร 2  

4 เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 1  

รวมท้ังส้ิน 14  
 

5.5  ขอมูลพ้ืนฐานโดยตอเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานท่ี 

งบประมาณศูนยคอมพิวเตอร    ปงบประมาณ 2559 

 

ลําดับ รายการ ไดรับจัดสรร 

1 งบประมาณ  กศ.บป. 527,500 บาท 

2 งบ  บกศ. 5,093,564 บาท 

รวมเงิน 5,621,064.00 บาท 
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สวนท่ี  3 

วิธีประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 

  1.1  การเตรียมการและวางแผนกอนการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานประจําปทีเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ท่ีหนวยงานรับการประเมินสงใหกอนวันประเมินจริง 

• คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือซักซอมกําหนดการ  และแบงหนาท่ีรับผิดชอบตาม

ตัวบงชี้และการตรวจเยี่ยมหนวยงาน 

• คณะกรรมการประเมินฯ  พบผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน  พรอมท้ังชี้แจง              

วัตถุประสงคการประเมิน 

• หนวยงานนําเสนอผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พรอมท้ังจุดเดน    

และจุดท่ีควรพัฒนา ในภาพของหนวยงานภายใน   ปการศึกษา  2558 

 1.2  การดําเนินการระหวางการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแตละตัวบงชี้  หรือเอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

• คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผูบริหาร/บุคลาการ/กลุมผูมีสวนไดเสีย (Stake-

holders) 

• คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงาน  

• คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากขอมูลตางๆ ท้ังเอกสาร

หลักฐานและขอมูลจากการสัมภาษณ 

• ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ 

• คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ดวยวาจา  ตอผูบริหารและบุคลากร

ของหนวยงาน 

1.3  การดําเนินการหลังการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบขอมูลและยืนยันผลการประเมินรวมกัน  เพ่ือจัดทํา

รายงานผลการประเมินฯ เปนลายลักษณอักษร ตามรูปแบบท่ี มหาวิทยาลัยกําหนด               

สงใหหนวยงาน 
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• ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของหนวยงาน  ปการศึกษา  2558 

 

 

 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูล 

• คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแตละตัวบงชี้  หรือเอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตามรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 

• คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผูบริหาร/บุคลากร/กลุมผูมีสวนไดเสีย (Stake-holders) 

• คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมอาคารสถานท่ีและทรัพยากรการเรียนรู  พรอมท้ัง

สัมภาษณบุคลากรของหนวยงาน 
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สวนท่ี  4 

ผลการประเมิน  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2558  ศูนยคอมพิวเตอร 
 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายกลุมตัวบงชี้ 

กลุมตัวบงชี ้
ผลการประเมิน (5.00) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

กลุมตัวบงชี้รวม 4.92 4.73 

กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ 4.81 4.32 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมตัวบงชี ้ 4.86 4.54 

ผลการประเมิน 4.86 4.54 

 

เกณฑการประเมิน  

 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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4.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%  หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

กลุมตัวบงชี้รวม 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน 8 ขอ 7 ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.2  ภาวะผูนาํของผูบริหารของศูนย

คอมพิวเตอร 
7 ขอ 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร 
4.00 4.14 4.14 

ตัวบงชี้ที่ 1.4  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการ

เรียนรู 
4 ขอ 5  ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง  6 ขอ 6  ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  6 ขอ 7  ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
9 ขอ 9  ขอ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้รวม (ผลการประเมิน) 4.73 

กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของผูรับใชบริการ 4.58 4.58 4.58 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ 7 ขอ 6 ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพฒันา

ความรูและทักษะในวิชาชีพ 

4.00 12 100 5.00 

12 

ตัวบงชี้ที่ 2.4  ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิง่แวดลอมของหนวยงาน 

4.35 4.35 4.35 

ตัวบงชี้ที่ 2.28  การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

5 ขอ 4 ขอ 4.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%  หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.29  การใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6 ขอ 5 ขอ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.32 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมตัวบงชี ้ (ผลการประเมิน) 4.54 

เกณฑการประเมิน  

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สรุปผลการประเมิน รายกลุมตัวบงช้ี 

กลุมตัวบงชี ้ ผลการประเมิน 

กลุมตัวบงชี้รวม 

 

จุดเดน 

- มีการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผล ประเมนิผล การดําเนินงานตาม

แผน 

จุดที่ควรพัฒนา 
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กลุมตัวบงชี ้ ผลการประเมิน 

กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ จุดเดน 

-มีการจดักิจกรรมใหความรูและทักษะดานคอมพิวเตอรกับบุคลากร อาจารย และ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
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ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รายตัวบงชี ้
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน   

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 8 ขอ  8 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 8 ขอ  7 ขอ  4.00 

 
 

ขอคนพบ                

……มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ตอผูบริหารในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน…………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการอยางชัดเจน มีการดําเนินงานตามแผนและราย 

งานผลตอผูบริหารอยางตอเนื่อง

..........................................………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ไชยยันต  สกุลไทย) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.2  :  ภาวะผูนําของผูบริหารของศูนยคอมพิวเตอร 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 7 ขอ  7 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 7 ขอ  7 ขอ  5.00 

 
 

ขอคนพบ                

……………มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเดน 

……………มีการมอบหมายหนาท่ีชัดเจน และติดตามผล……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ดร.ธวชัชัย สหพงษ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.3  :  การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 4.00  4.14  4.14 

 

ผลการประเมินกรรมการ 4.00  4.14  4.14 

 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ดร.ธวชัชัย สหพงษ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2557 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.4  :  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2557 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 4 ขอ  5 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 4 ขอ  5 ขอ  5.00 

 
 

ขอคนพบ                

…………มีการจัดการความรูในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักศึกษา 

Computer Literacy…………. ………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดเดน 

………มีโครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรอยางตอเนื่อง.......................…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                          (อาจารย ดร.ธวชัชัย สหพงษ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 

 

ตัวบงช้ีท่ี  1.5  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 6 ขอ  6 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 6 ขอ  6 ขอ  5.00 

 
 

ขอคนพบ                

………ศูนยคอมพิวเตอรมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง ทรัพยากร การปฏิบัติงาน ดาน

บุคลกรและความเสี่ยงดานธรรมภิบาล……..……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………มีการกําหนดความเสี่ยงอยางชัดเจน และรายงานผลตอมหาวิทยาลัยตามไตรมาสอยางชัดเจน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ไชยยันต  สกุลไทย) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.6  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 6 ขอ  7 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 6 ขอ  7 ขอ  5.00 

 
 

ขอคนพบ                

…………มีแผนการจัดการงบประมาณ โดยมีการจัดทําแผน ดําเนินการตามแผน และจัดทํารายงาน

ทางการเงินตอมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง…..…………………………………………… 
 

จุดเดน 

……………มีแผนการใชงบประมาณ และรายงานโครงการตามแผนอยางชัดเจน…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ไชยยันต  สกุลไทย) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.7  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 7 ขอ  9 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 7 ขอ  9 ขอ  5.00 

 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

………ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการเก็บขอมูลประกันคุณภาพเพ่ือนํามาประกอบกับการ

ประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ดร.ธวชัชัย สหพงษ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  :  ระดับความพึงพอใจของผูรับใชบริการ   

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 4.00  4.58  4.58 

 

ผลการประเมินกรรมการ 4.00  4.58  4.58 

 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ไชยยันต  สกุลไทย) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.2  :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 7 ขอ  7 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 7 ขอ  6 ขอ  4.00 

 
 

ขอคนพบ                

…………………แผนและดําเนินการตามแผนในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม………………………… 
 

จุดเดน 

………บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตนเองครบทุกคน……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

………ควรมีรายงานแผนพัฒนาบุคลากร และมีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 

2560……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ปริชาติ  ราชมณี) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.3  :  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง รอยละ  

81 -90 

13 รอยละ 100  5.00 

13 

ผลการประเมินกรรมการ รอยละ  

81 -90 

13 รอยละ 100  5.00 

13 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตนเองครบทุกคน………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ปริชาติ  ราชมณี) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558    ห น า  | 27 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.4  :  ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของ

หนวยงาน 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 4.00  4.35  4.35 

 

ผลการประเมินกรรมการ 4.00  4.35  4.35 

 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ดร.ธวชัชัย สหพงษ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.28  :  การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 5 ขอ  5 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 5 ขอ  4 ขอ  4.00 

 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

…………การจัดทํารายงานแผนพัฒนาสําหรับนักศึกษา และ รางการจัดทําแผนพัฒนาสําหรับนักศึกษา 

ปงบประมาณ 2560..........................................………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ปริชาติ  ราชมณี) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558    ห น า  | 29 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2558 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.29  :  การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2558 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 6 ขอ  6 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 6 ขอ  5 ขอ  4.00 

 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

………………ควรมีการจัดทํารางแผนพัฒนากิจกรรมสําหรับนักศึกษาในปงบประมาณ 2560.................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            

                           (อาจารย ปริชาติ  ราชมณี ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                              วันท่ี....21 กรกฎาคม 2559............ 
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ภาคผนวก  ข 
 

กําหนดการตรวจประเมิน 
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กําหนดตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนยคอมพิวเตอร  ปการศึกษา 2558 

วันท่ี  21  กรกฏาคม  2559 

ณ  (หองประชุม) ศูนยคอมพิวเตอร  ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

วัน  เวลา กิจกรรมในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

06.00 – 09.30 น. 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม 

เพ่ือซักซอมกําหนดการ 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หองประชุมศูนย

คอมพิวเตอร   

09.30 – 09.45 น. 

 

-  ผูบริหารกลาวตอนรับ 

-  ประธานกรรมการประเมินฯ  ชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมิน 

-  นําเสนอผลการดําเนินงานตาม SAR 

หนวยงาน  หองประชุมศูนย

คอมพิวเตอร   

09.45 – 11.00 น. 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสาร

หลักฐานประกอบแตละตัวบงชี้ หรือเอกสาร

อ่ืน ๆ   

คณะกรรมการ

ประเมิน 

 หองประชุมศูนย

คอมพิวเตอร   

11.00 – 12.00 น. 

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมการ

รายงานผล 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

 หองประชุมศูนย

คอมพิวเตอร   

12.00 –12.30 น. 

 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผล 

การประเมินฯ ดวยวาจา ตอผูบริหารและ

บุคลากร 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

 หองประชุมศูนย

คอมพิวเตอร   
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ภาคผนวก  ค 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
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ภาคผนวก  ง 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

ประกันคุภาพ ปการศึกษา 2558 
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คําสั่งศูนยคอมพิวเตอร 

ท่ี ๐๕/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

…………………………… 

   ตามท่ีศูนยคอมพิวเตอร จะจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา ๒๕๕๘ 

เพ่ือรอรับการตรวจเยี่ยมและการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ และให

ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนคณะกรรมการการดําเนินงาน 

 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

 ๑.๑  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช  อารีราษฎร  ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  ผูชวยศาสตราจารย วุฒชิัย  พรพัชรพงศ  รองประธานกรรมการ  

 ๑.๓  นายนราธิป ทองปาน    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  อํานวยความสะดวกใหคําปรึกษาแกกรรมการดําเนินงานจัดการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในปการศึกษา ๒๕๕๘ รวมท้ังตัดสินและแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 

     ๒.๑ กรรมการฝายประสานงาน 

๒.๑.๑  นายนราธิป  ทองปาน    ประธานกรรมการ 

๒.๑.๒  นายวฒุิชัย  พรพัชรพงศ    กรรมการ 

๒.๑.๓  นายอนุกูล  บุตรพรม    กรรมการ 

๒.๑.๔  นายวุฒิศักดิ์  ชมดวงทิพย    กรรมการ 

๒.๑.๕  นายเจษฎา กลิ่นกลา    กรรมการ 

๒.๑.๖  นายกัมปนาท  ลุนใต    กรรมการ 

๒.๑.๗  นายปริชณ  สุริยะ    กรรมการ 

๒.๑.๘  นายเอกพันธ  คําพิลา    กรรมการ  
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๒.๑.๙  นายสหชัย  งามชัยภมิู    กรรมการ  

๒.๑.๑๐  นายคาวี  หวานแท    กรรมการ 

๒.๑.๑๑  นายทินกร ผิวนวล    กรรมการ 

๒.๑.๑๒  นายนครินทร มวงออน    กรรมการ 

๒.๑.๑๓  นายภัทรปกรณ เพชรวิชิต   กรรมการ 

๒.๑.๑๔  นางสาวศศิประภา รังษา    กรรมการและเลขานุการ   

หนาท่ี  จัดเตรียมขอมูลเพ่ือจัดรายงานจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา ๒๕๕๘ 

      ๒.๒ ฝายทํารายงานและรูปเลม 

 ๒.๒.๑  นายนราธิป ทองปาน    ประธานกรรมการ 

 ๒.๒.๒  นายวุฒิชัย พรพัชรพงศ    กรรมการ 

 ๒.๒.๓  นางสาวศศิประภา รังษา    กรรมการและเลขานุการ 

    หนาท่ี  รวบรวมขอมูลจากฝายจัดเตรียมขอมูลและจัดทํารูปเลมรายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทุกทาน ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ 

และเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

(นายนราธิป  ทองปาน) 

ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก  จ 
 

ภาพกิจกรรมการประเมิน 
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