
 

 
 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2559 

( วงรอบ 1 สิงหาคม 2559  ถึง  30 มิถุนายน 2560 ) 

 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

30 มิถุนายน  2560 



 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 
ข้อมูลทั่วไป  

ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2540 เนื่องมาจากคอมพิวเตอร์

ส าหรับบริการนักศึกษาได้กระจัดกระจายอยู่ตามอาคาร 9 อาคาร 10  ซึ่งไม่สะดวกในการควบคุมดูแลและจัดการ  

การจัดตั้งครั้งแรกอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 8  และเพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ขยายห้อง

ส าหรับบริการไปที่อาคารหอสมุดชั้นล่าง(อาคารหอสมุดเดิม)  

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ค าสมบัติ เป็นผู้อ านวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม สถานที่ตั้ง  อยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตรงข้าวตึก 15 ชั้น) เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์   

ต าบลตลาด  อ าเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม   โทรศัพท์ 043 722118-9 ต่อ 2127    http://cc.rmu.ac.th 
 

พันธกิจ  

1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม  

           2. จัดอบรมความรู้พ้ืนฐานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3. ให้บริการด้านการติดตั้งโปรแกรม ให้ค าแนะน า และการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรและ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
  4. จัดอบรมความความรู้พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาและจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ  ให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ   และหน่วยงานภายนอก 
           5. เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น  
  

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ  เป็น  4.41  อยู่ในระดับ ดีมาก  

โดยมีค่าเฉลี่ย กลุ่มตัวบ่งชี้รวม 4.08 กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 4.80 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม   
1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
2. มีการการเบิกจ่ายงบประมาณครบตามวงรอบ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาบุคลากร 
4. มีหลักสูตรอบรมหลากหลาย 
5. มีการส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก 

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   
1. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยและควรท าแผนปฏิบัติการรายปีใน

การปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
2. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามแผนปฏิบัติการรายปี 
3. ควรปรับปรุงระบบและกลไกการบริการการมีส่วนร่วม 
4. ควรปรับปรุงการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการและสรุปโครงการ 
5. ควรมีการกระจายไปในทุกด้าน ทุกคน 

 
  



 

 
 

ค าน า 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 เป็นขั้นตอนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ     ศูนย์คอมพิวเตอร์  ให้เป็นไป
ตามนโยบาย  เป้าหมาย  และระดับคุณภาพ  ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้รับการแต่งตั้งจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และได้ด าเนินการประเมินเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2560 โดยการด าเนินการ
ประเมินได้ศึกษาเอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  การเยี่ยมชมสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้  โดยน า
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลแต่ละรูปแบบ  มาประมวลผลการประเมินตามองค์ประกอบและ ตัวบ่งชี้ต่างๆ  พร้อม
ทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  เพื่อให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 2 องค์ประกอบ โดยมีตัว
บ่งชี้  จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  และได้รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 
 

                                                            ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย ) 
    ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                                       30  มิถุนายน 2560 
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ส่วนที่  1 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกุลไชย ประธานกรรมการ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
อาจารย์ปาริชาติ  ราชมณี กรรมการ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 
 



 

 
 

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับ ศูนย ์
ปีการศึกษา  2559 

หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร ์
 
 
 

ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ  
                             ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกุลไชย ) 

 
 
 

ลงนาม....................................................................................... กรรมการ 
        (อาจารย์ปาริชาติ  ราชมณี) 

 
 
 

      ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ  
     (อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์)  



 

 
 

ส่วนที่  2 
บทน า 

 
1. วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

วันที่ 30 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2. วงรอบการประเมิน 

 ปีการศึกษา  2559  (ผลการด าเนินงาน  1 สิงหาคม  2559  ถึง  30 มิถุนายน) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกุลไชย ประธานกรรมการ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2. อาจารย์ปาริชาติ  ราชมณี กรรมการ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3.3. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามระบบและกลไกท่ีหน่วยงานก าหนด
นั้น  ทั้งนี้  โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพ  ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4.2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง  จุดอ่อน  แนวทางควรพัฒนา  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 5.1  ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ.2540 เนื่องมาจาก
คอมพิวเตอร์ส าหรับบริการนักศึกษาได้กระจัดกระจายอยู่ตามอาคาร 9 อาคาร 10  ซึ่งไม่สะดวกในการ
ควบคุมดูแลและจัดการ  การจัดตั้งครั้งแรกอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 8  และเพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  
ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ขยายห้องส าหรับบริการไปที่อาคารหอสมุดชั้นล่าง (อาคารหอสมุดเดิม)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้  เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการด้านการศึกษาของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  และเพ่ือวางพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ในปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มาเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์   โดยศูนย์คอมพิวเตอร์   มีการให้บริการดังนี้ 

บริการวิชาการ จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา  อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  บริการติดตั้ง  ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีห้องปฏิบัติการ  บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อินทราเน็ต  บริการเครื่องพิมพ์  เครื่องสแกนภาพ  เป็นต้น 

นอกจากนี้งานบริการแล้ว  ศูนย์คอมพิวเตอร์   ยังต้องรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ 
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่นอีกด้วย 

ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์  มีดังนี้ 
 พ.ศ. 2540 – 2545   นายวิทยา  อารีราษฎร์ อาจารย์ 2 ระดับ 6 
 พ.ศ. 2546 – 2548   นายสนิท  ตีเมืองซ้าย อาจารย์ 1 ระดับ 5 
 พ.ศ. 2548 – 2548   นายสิทธิชัย  บุษหมั่น      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
พ.ศ. 2548 – 2554   ผศ.ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
 พ.ศ. 2554 – 2556  ผศ.กาญจนา  ค าสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
 พ.ศ. 2556 – 2559  นายนราธิป  ทองปาน  อาจารย์ 
 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน นายประภากร  ศรีสว่างวงศ์ อาจารย์ 
 



 

 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถานที่ตั้ง   ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์   
ต าบลตลาด  อ าเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม   อาคาร หอสมุดเก่า   ชั้น 1 (ตรงข้ามสนาม 3) โทรศัพท์ 
043 722118-9 ต่อ 2127    http://cc.rmu.ac.th       

 
  5.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ปรัชญา        

ก้าวทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วิสัยทัศน์ 

ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตหรือ

ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ  

1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม  

           2. จัดอบรมความรู้พ้ืนฐานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3. ให้บริการด้านการติดตั้งโปรแกรม ให้ค าแนะน า และการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรและ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
  4. จัดอบรมความความรู้พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาและจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ  ให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ   และหน่วยงานภายนอก 
          5. เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

2. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

3. บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 

1. สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพ่ิมศักยภาพ  แก่อาจารย์และนักศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

2. บริหารจัดการอย่างมีคุณธรรมและนิติธรรม 

 3. พัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณธรรม 



 

 
 

   4. วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรอย่างมีคุณธรรม 

   5. งบประมาณอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส 

   6. ประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 

  7. ถ่ายทอดวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ให้เกิดสังคมการเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน และชีวิตประจ าวันได้ 

 

 



 

 
 

 5.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 

ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

อาจารย์นราธิป  ทองปาน 

นายอนุกลุ  บุตรพรม 
 

1. งานธุรการ/สาร
บรรณ 
2. ประสานงานระบบ 

สารสนเทศ 

3. ดูแลระบบ
สารสนเทศ 

4 .เลขาท่านรองฯ 

5. ประกันคุณภาพ 
 

 

น.ส.ศศิประภา  รังษา 
 1. อบรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานส าหรับ
นักศึกษา 
2. อบรมคอมพิวเตอร์
ฟรีส าหรับนักศึกษา 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. จองห้องประชุม 
5. จองห้องปฏิบัติการ 

6. วารสาร 
7.ดูแลนักศึกษาฝึกงาน 
8.ประกันคุณภาพ 

น.ส.ศศิประภา  รังษา 
1. อบรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับบคุคลภายนอก  
2. อบรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับบคุลากรภายใน 
3.งบประมาณ   
4.การเงิน 
5.พัสด ุ
6. ดูแลห้องครัว และ
อุปกรณ์  
7. เลขาผู้อ านวยการฯ  
8. ประกันคุณภาพ 

นายอนุกลุ  บุตรพรม 
นายนครินทร์  ม่วงอ่อน 

1. ดูแลห้องบริการ 
    อินเทอร์เน็ตชั้น 1   
2. ดูแลห้องประชุม  
3. มุมวารสาร  
4. ประกันคุณภาพ 

 

1.นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย ์
2. นายกัมปนาท  ลุนใต้ 

3. นายเจษฏา กลิน่กล้า 

4. นายปริชญ์  สุริยะ 

5. นายคาวี  หวานแท้ 

6. นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต 

- ระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลยั 

- ซ่อมบ ารุง 

- ดูแลห้องอบรม  
- ดูแลระบบท่ัวไป  
- ประกันคณุภาพ 

นายสหชยั  งามชัยภมู ิ
นายเอกพันธ์   ค าพิลา 

นายนครินทร์  ม่วงอ่อน 

นายทินกร  ผิวนวล 

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. ดูแลระบบสารสนเทศ 

3. ประกันคุณภาพ 

 

 
 

นายนครินทร์  ม่วงอ่อน 

 

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลยั 

2. เว็บไซต์ศูนยค์อมฯ 

3. ประกันคุณภาพ 

 
 

 

ฝ่ายส านักงาน ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย 



 

 

5.4  จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
1 อาจารย์ 1  
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9  
3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2  
4 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1  

รวมทั้งสิ้น 13  
 

5.5  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 
งบประมาณศูนย์คอมพิวเตอร์    ปีงบประมาณ 2560 

 

ล าดับ รายการ ได้รับจัดสรร 

1 งบประมาณ  กศ.บป. 527,500 บาท 

2 งบ  บกศ. 4,256,450 บาท 

รวมเงิน 4,783,950.00 บาท 
 
 

  



 

 

ส่วนที่  3 
วิธีประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 
  1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานประจ าปีทีเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ที่หน่วยงานรับการประเมินส่งให้ก่อนวันประเมินจริง 

 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือซักซ้อมก าหนดการ  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตาม
ตัวบ่งชี้และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประเมินฯ  พบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  พร้อมทั้งชี้แจง              
วัตถุประสงค์การประเมิน 

 หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พร้อมทั้งจุดเด่น    
และจุดที่ควรพัฒนา ในภาพของหน่วยงานภายใน   ปีการศึกษา  2559 

 1.2  การด าเนินการระหว่างการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลาการ/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stake-
holders) 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ 

 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา  ต่อผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงาน 

1.3  การด าเนินการหลังการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมินร่วมกัน  เพ่ือจัดท า
รายงานผลการประเมินฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยก าหนด               
ส่งให้หน่วยงาน 



 

 

 ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน  ปีการศึกษา  2559 

 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลากร/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stake-holders) 

 คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมอาคารสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้  พร้อมทั้ง
สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน 

  



 

 

ส่วนที่  4 

ผลการประเมิน  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายกลุ่มตัวบ่งชี้ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน (5.00) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.93 4.08 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 4.83 4.80 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ 4.89 4.41 
ผลการประเมิน 4.89 4.41 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

  



 

 

4.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน 8 4 ข้อ 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

7 5  ข้อ 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ที่ของ
ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 

4.00 ระดับ 4.54 4.54 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

5 4  ข้อ 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง  6 6  ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  7 7  ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 8  ข้อ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม (ผลการประเมิน) 4.08 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับใช้บริการ 4.00 ระดับ 4.47 4.47 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ 7 7  ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ 

12 
ร้อยละ 100 5.0. 

5 

12 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่น
เสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน 

4.35 ระดับ 4.35 4.35 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.28  การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี นักศึกษาระดบัปริญญาตร ี

5 5  ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.29  การให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 6  ข้อ 5.00 



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.80 
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ (ผลการประเมิน) 4.41 

เกณฑ์การประเมิน  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

  



 

 

สรุปผลการประเมิน รายกลุ่มตัวบ่งช้ี 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

 

จุดเด่น 

    บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนนิงานของผู้บริหาร 

จุดที่ควรพัฒนา 

      ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ใหสอดคล้องกับแผนยุทะศาสตร์มหาวิทยาลัยและควรท า
แผนปฏบิัติการรายปีในการปฏบิัติงานให้ชัดเจนและครอบคลุม และจัดให้มีค่าเป้าหมายใน
การด าเนินงาน และควรมีการตดิตามผลการด าเนนิงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ตาม
แผนปฏบิัติการรายป ี



 

 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จุดเด่น 

       มีการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนนุในหน่วยงานเข้าอบรมตนเองอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานมีการประบพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดและมีการให้บริห้องปฏิบัติการให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

จุดที่ควรพัฒนา 

     การกระจายไปทุกด้านทุกต าแหน่ง 

 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายตัวบ่งชี ้



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน   

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 8 ข้อ  8 ข้อ  5.00 

 
ผลการประเมินกรรมการ 8 ข้อ  4 ข้อ  3.00 

 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยและควรท าแผนปฏิบัติการรายปีใน
การปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
 

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

                  ( ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย ) 
                                                                          ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  :  ภาวะผู้น าของผู้บริหารของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 7 ข้อ  7 ข้อ  5.00 

 
ผลการประเมินกรรมการ 7 ข้อ  5 ข้อ  3.00 

 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

จุดเด่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอรฺตามแผนปฏิบัติการรายปี 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                  ( ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย ) 

                                                                          ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  :  การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4.00  4.54  4.54 

 
ผลการประเมินกรรมการ 4.00  4.54  4.5 

 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเด่น 
…………………บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร....…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                  ( ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย ) 

                                                                          ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4  :  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4 ข้อ  5 ข้อ  5.00 

 
ผลการประเมินกรรมการ 4 ข้อ  4 ข้อ  4.00 

 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

จุดเด่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                  ( ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย ) 

                                                                          ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ  6 ข้อ  5.00 

 
ผลการประเมินกรรมการ 6 ข้อ  6 ข้อ  5.00 

 
 

ข้อค้นพบ                
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเด่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                  ( ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย ) 

                                                                          ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ  7 ข้อ  5.00 

 
ผลการประเมินกรรมการ 6 ข้อ  7 ข้อ  5.00 

 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 
…………………เบิกจ่ายงบประมาณครบตามวงรอบ..……………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                           ( นางสาวปาริชาติ  ราชมณี ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.7  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 7 ข้อ  9 ข้อ  5.00 

 
ผลการประเมินกรรมการ 7 ข้อ  8 ข้อ  5.00 

 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                           ( นางสาวปาริชาติ  ราชมณี ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับใช้บริการ   

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4.00  4.62  4.62 

 
ผลการประเมินกรรมการ 4.00  4.47  4.47 

 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                           ( นางสาวปาริชาติ  ราชมณี ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 7 ข้อ  7 ข้อ  5.00 

 
ผลการประเมินกรรมการ 7 ข้อ  7 ข้อ  5.00 

 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

จุดเด่น 
…………………บุคคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาบุคลากร…………………………………………...………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                           ( นางสาวปาริชาติ  ราชมณี ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  :  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง ร้อยละ  

81 -90 
12 ร้อยละ 100  5.00 
12 

ผลการประเมินกรรมการ ร้อยละ  
81 -90 

 ร้อยละ 100  5.00 
 

 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเด่น 
…………มีการส่งเสริมบุคคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง……………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………การกระจายไปในทางด้านทุกคน…………………………………………………………… 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                               ( ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  :  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 4.00  4.35  4.35 

 
ผลการประเมินกรรมการ 4.00  4.35  4.35 

 
 

ข้อค้นพบ                
………มีการปรับพ้ืนที่ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาด และให้บริการห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ…… 
 
 

จุดเด่น 
……………………มีการปรับปรุงภูมิทัศภายนอก……………………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                               ( ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 

 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.28  :  การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 5 ข้อ  5 ข้อ  5.00 

 
ผลการประเมินกรรมการ 5 ข้อ  5 ข้อ  5.00 

 
 

ข้อค้นพบ                
………………มีการจัดอบรมพัฒนาตามจุดเน้นของสาขา………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเด่น 
……………………มีหลักสูตรอบรมหลากหลาย…………………………………...........................… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
…………- ปรับปรุงระบบและกลไกการบริการ การมีส่วนร่วม……………………………………………………… 
…………- การประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการและสรุป……………………………………………………………… 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                               ( ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.29  :  การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ  6 ข้อ  5.00 

 
ผลการประเมินกรรมการ 6 ข้อ  6 ข้อ  5.00 

 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

                                                                        ลงชื่อ.......................................................            
                               ( ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ ) 

                                                                             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                              วันที่....30 มิถุนายน 2560............ 



 

 

 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ก าหนดการตรวจประเมิน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ก าหนดตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2559 

วันที่  30 มิถุนายน  2560 
ณ  (ห้องประชุม) ศูนย์คอมพิวเตอร์  ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

วัน  เวลา กิจกรรมในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
06.00 – 09.30 น. 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม 
เพ่ือซักซ้อมก าหนดการ 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ห้องประชุมศูนย์
คอมพิวเตอร์   

09.30 – 09.45 น. 
 

-  ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ 
-  ประธานกรรมการประเมินฯ  ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
-  น าเสนอผลการด าเนินงานตาม SAR 

หน่วยงาน  ห้องประชุมศูนย์
คอมพิวเตอร์   

09.45 – 11.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสาร
หลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ หรือเอกสาร
อ่ืน ๆ   

คณะกรรมการ
ประเมิน 

 ห้องประชุมศูนย์
คอมพิวเตอร์   

11.00 – 12.00 น. 
 

ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมการ
รายงานผล 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

 ห้องประชุมศูนย์
คอมพิวเตอร์   

12.00 –12.30 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผล 
การประเมินฯ ด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและ
บุคลากร 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

 ห้องประชุมศูนย์
คอมพิวเตอร์   

 

 
 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

ภาคผนวก  จ 
 

ภาพกิจกรรมการประเมิน 
  



 

 

  
  

  
  

  
 


