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บทสรุปผูบริหาร 

 
ขอมูลท่ัวไป  

ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2540 เนื่องมาจากคอมพิวเตอร

สําหรับบริการนักศึกษาไดกระจัดกระจายอยูตามอาคาร 9 อาคาร 10  ซ่ึงไมสะดวกในการควบคุมดูแลและจัดการ  

การจัดตั้งครั้งแรกอยูท่ีชั้น 1 อาคาร 8  และเพ่ือใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  ศูนยคอมพิวเตอรจึงไดขยายหอง

สําหรับบริการไปท่ีอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น 1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช  เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการดานการศึกษาของนักศึกษา อาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย  

และเพ่ือวางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดย

ศูนยคอมพิวเตอร   มีการใหบริการดังนี้ 

บริการวิชาการ จัดการดานการฝกอบรมใหแก นักศึกษา  อาจารยบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากร

ภายนอกมหาวิทยาลัย  บริการติดตั้ง  ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ 

บริการดานอุปกรณคอมพิวเตอร  มีหองปฏิบัติการ  บริการดานการคนควา สืบคนขอมูลผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต  บริการเครื่องพิมพ  เครื่องสแกนภาพ  เปนตน 

นอกจากนี้งานบริการแลว  ศูนยคอมพิวเตอร   ยังตองรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยพรอมใชงานและสามารถบริการ คอมพิวเตอรแกหนวยงานภายในทองถ่ินอีกดวย 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 จากผลการประเมิน  พบวา  มีคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบ  เปน  4.49 อยูในระดับ ดีมาก  

โดยมีคาเฉลี่ย กลุมตัวบงชี้รวม 4.50 กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ 4.48 
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จุดเดน/แนวทางเสริม   

1. มีแผนยุทธศาตร 5 ป 

2. มีการดําเนินการกํากับติดตามและประเมินผลตามแผน 

3. มีระบบติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปา 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไข   

1. ควรมีการจัดทําแผนประจําป 

2. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

3. ควรมีการนําการจัดการความรูมาพัฒนาเพ่ือเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

4. ควรมีการนําผลการประเมินการดําเนินงานและขอเสนอแนะไปปรับเพ่ือพัฒนาแผนในปถัดไป 

5. ควรมีการและเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน 

 

  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 4 
 

คํานํา 

 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561 เปนข้ันตอนหนึ่งของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ     ศูนยคอมพิวเตอร  ใหเปนไป

ตามนโยบาย  เปาหมาย  และระดับคุณภาพ  ตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  ซ่ึงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดรับการแตงตั้งจาก ศูนยคอมพิวเตอร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และไดดําเนินการประเมินเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 โดยการดําเนินการ

ประเมินไดศึกษาเอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณผูเก่ียวของ  การเยี่ยมชมสถานท่ีและทรัพยากรการเรียนรู  โดยนํา

ขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลแตละรูปแบบ  มาประมวลผลการประเมินตามองคประกอบและ ตัวบงชี้ตางๆ  พรอม

ท้ังเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  เพ่ือใหหนวยงานเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ จํานวน 2 องคประกอบ โดยมีตัว

บงชี้  จํานวน 13 ตัวบงชี้  และไดรายงานผลการประเมินตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

 

 

                                                            ( อาจารยรัชชานันท  ศรีสุภักดิ์ ) 

    ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                                        30 พฤษภาคม 2562 
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สวนท่ี  1 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
อาจารยรัชชานันท  ศรีสุภักดิ์ ประธานกรรมการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน กรรมการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

อาจารยวิไลลักษณ  กาประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับ ศูนย 

ปการศึกษา  2561 

หนวยงาน ศูนยคอมพิวเตอร 
 

 

 

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

                                   (อาจารยรัชชานันท  ศรีสุภักดิ์) 

 

 

 

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

        (อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน) 

 

 

 

      ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ 

     (อาจารยวิไลลักษณ  กาประสิทธิ์)  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 3 
 

สวนท่ี  2 

บทนํา 

 
1. วัน  เดือน  ป  และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 

วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  ณ หองประชุมศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2. วงรอบการประเมิน 

 ปการศึกษา  2561  (ผลการดําเนินงาน  1 มิถุนายน 2561  ถึง  30 พฤษภาคม  2562) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1. อาจารยรัชชานันท  ศรีสุภักดิ์ ประธานกรรมการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.2. อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน กรรมการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.3. อาจารยวิไลลักษณ  กาประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

ตําแหนง  อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

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 จัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรก

ในการจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ เนื่องจากการใหบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษากอนหนานั้นมีอยูอยางกระจัดกระจายตามอาคารตาง 

ๆ ซ่ึงไมสะดวกในการบริหารจัดการ โดยมีการจัดตั้งครั้งแรกอยู ท่ีชั้น 1 อาคาร 8 และมีการขยายพ้ืนท่ีการ

ใหบริการโดยไดยายมายัง ชั้น 1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนท่ีตั้งในปจจุบัน  

 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดดําเนินการพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการ

ใหบริการ โดยมีแนวความคิดท่ีมุงเนนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการดาน

การศึกษาของนักศึกษา อาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และเพ่ือวางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ให

สามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยศูนยคอมพิวเตอร มีการใหบริการดังนี้ 

  บริการวิชาการ จัดการดานการฝกอบรมใหแก นักศึกษา อาจารยบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและ

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บริการติดตั้ง ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ 

  บริการดานอุปกรณคอมพิวเตอร ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร บริการดานการคนควา สืบคน

ขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ เครื่องสแกนภาพ เปนตน 

  นอกจากงานบริการดังกลาวแลวแลว ศูนยคอมพิวเตอรยังรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ มี

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยพรอมใชงานและสามารถบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายใน

ทองถ่ินอีกดวย 

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 – 2555  ผศ.กาญจนา  คําสมบัติ  ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 

 พ.ศ. 2556 – 2561 นายนราธิป  ทองปาน  อาจารย 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน นายประภากร  ศรีสวางวงศ อาจารย 
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 ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถานท่ีตั้ง   ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 80 ถนนนครสวรรค   

ตําบลตลาด  อําเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม   อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น 1 (ตรงขามสนาม 3) 

โทรศัพท 043 722118-9 ตอ 2127    http://cc.rmu.ac.th  ดังภาพแผนท่ีดานลาง 
 

 

 

 5.2 วิสัยทัศน มูลคาหลัก พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

วิสัยทัศน 

บริการวองไว กาวไกลดวยนวัตกรรมดิจิทัล มุงสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน 

 

มูลคาหลัก 

1. การบริการท่ีสงมอบ (Commitment) มีการใหบริการท่ีหลากหลาย รวดเร็ว ไดมาตรฐาน ซ่ึงสราง

ความพึงพอใจและกอใหเกิดผลกระทบ (impact) แกผูใชงานทุกกลุม 

2. นวัตกรรม (Innovation) พัฒนาและผลักดันการดําเนินงานโดยอาศัยนวัตกรรมท่ีพัฒนา/ตอยอดข้ึนเอง

เปนหลัก 

3. การเพ่ิมขีดความสามารถ (Empowerment) พัฒนาและผลักดันขีดความสามารถและศักยภาพของท้ัง

บุคลากรและทรัพยากรเพ่ือความคุมคาและประสิทธิภาพสูงสุด 

 

พันธกิจ  

1. เปนศูนยกลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. ใหบริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย แกบุคลากรและนักศึกษา 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและสารสนเทศการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

5. เปนหนวยงานในการประสาน กําหนดแผนงานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือกาว

สูความเปนเลิศ 

6. สรางนวัตกรรมใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพ่ือ

เขาสูระดับประเทศ 

7. พัฒนาระบบเครือขายมหาวิทยาลัยใหทันสมัยกับเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับผูใชงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาบุคลากร  

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

4. พัฒนาการบริการและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เปาประสงค 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. บุคลากรมีความม่ันคงและกาวหนาในสายอาชีพ 

3. บุคลากรมีทักษะการสื่อสารท่ีตอบสนองตอการทํางานในระดับสากล (แรงงานในศตวรรษท่ี 21) 

4. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและปฎิบัติงานเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. ระบบเครือขายแบบใชสายภายในมหาวิทยาลัยมีความเร็วในการสื่อสารไมนอยกวา 1Gbps 

6. ระบบเครือขายแบบไรสายภายในมหาวิทยาลัยสามารถรองรับการใหบริการไดไมต่ํากวามาตรฐาน 

IEEE802.11n 

7. มีระบบสํารองไฟฟาท่ีเพียงพอสําหรับทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศมีเสถียรภาพในการใหบริการ 

9. ระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองตอการดําเนินงานเพ่ือการแขงขันของมหาวิทยาลัย 

10. ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนามีความม่ันคง ปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากล 

11. ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาสามารถใหบริการไดอยางเทาเทียม 

12. เกิดมูลคาจากงานวิจัยหรือนวัตกรรมดิจิทัล 

13. ผูรับบริการไดรับการบริการอยางทันชวงเวลาและท่ัวถึง 

14. มีการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรผานชองทางอัตโนมัติ/ก่ึงอัตโนมัติ 

15. นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาความรู/ศักยภาพดานเทคโนโลยี 

16. สารสนเทศท่ีตอบสนองตอนโยบายของประเทศ/มหาวิทยาลัย 
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17. นักวิชาการคอมพิวเตอร/ผูปฎิบัติงานท่ีเก่ียวเนื่องไดรับการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เฉพาะดาน 

 

กลยุทธ 

1. สงเสริม/สนับสนุนบุคลากรใหเขารับการอบรมพัฒนาความรูจากหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 

2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการอบรมในแผนงบประมาณประจําป 

3. สงเสริม/สนับสนุนบุคลากรใหเขารับการอบรมทดสอบความรู/ความเชี่ยวชาญจากหนวยงาน/มาตรฐาน

ระดับสากล 

4. สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรทําผลงานเพ่ือการขอประเมินตําแหนงในระดับปฎิบัติการท่ีสูงข้ึน 

5. ประชาสัมพันธ/ชักจูงใหบุคลากรเห็นถึงผลประโยชนในการดํารงต่ําแหนงท่ีสูงข้ึน 

6. จัดโครงการอบรมเพ่ือสงเสริมการใชงานภาษาตางประเทศ 

7. สงเสริมใหบุคลากรเขาทดสอบความรูภาษาอังกฤษ 

8. สอดแทรกภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงานใหมากข้ึน 

9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและควบคุมใหเปนไปตามระเบียบ 

10. จัดทําระบบและรายงานสภาพการติดตั้งระบบเครือขายเฉพาะท่ี 

11. จัดหาอุปกรณ/สายสัญญาณทดแทนใหเปนไปตามมาตรฐาน 

12. ทําการทดสอบและรายงานสภาพการติดตั้งสายสัญญาณใยแกวนําแสงภายในมหาวิทยาลัย 

13. จัดหา/ซอมแซม อุปกรณและสายสัญญานใหเปนไปตามมาตรฐาน 

14. จัดทําระบบและรายงานสภาพการติดตั้งAccess Point 

15. จัดหาอุปกรณ/สายสัญญาณทดแทนใหเปนไปตามมาตรฐาน 

16. ทําการสํารวจและรายงานสภาพความตองการและการเชื่อมตอระบบไฟฟาของทรัพยากรเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

17. จัดหาระบบสํารองไฟฟาเพ่ิมเติมตามความจําเปน 

18. จัดทําแผนงานการบูรณะเครื่อง Power Generatorและจัดทํารายงานการตรวจสอบตาแผนงาน 

19. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานของ CoreSwitch 

20. จัดหา/ติดตั้งระบบสํารองไฟสําหรับ Core Switch 

21. จัดหา/พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพการทํางานของCore Switch 

22. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานของเครื่องแมขายในศูนยคอมพิวเตอร 

23. จัดหา/ติดตั้งระบบสํารองไฟสําหรับเครื่องแมขายในศูนยคอมพิวเตอร 

24. จัดหา/พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องแมขายภายในศูนยคอมพิวเตอร 

25. พัฒนาการใชสภาพแวดลอมผานระบบ Cloud ท่ีมีเสถียรภาพสูงในการใหบริการ 
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26. โอนยาย/ติดตั้งเว็บไซตใหทํางานบนระบบ Cloud 

27. จัดทําแผนการสํารองขอมูล 

28. จัดทําแหลงสํารองขอมูลบนระบบ Cloud 

29. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะบูรณาการหรือธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence) 

เพ่ือการแขงขันของมหาวิทยาลัย 

30. จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรท่ีสอดคลองลงในแผนงาน 

31. จัดหา/จัดทําระบบการประเมินแบบทันทวงที 

32. สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูดานความม่ันคงปลอดภัยในการพัฒนาระบบ 

33. จัดหา/สงเสริมใหใชเครื่องมือท่ีเก่ียวของเพ่ือการทดสอบระบบสารสนเทศ 

34. พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยภายใตเครื่องแมขายท่ีมี Certificate 

35. สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูในการออกแบบตามแนวทาง WCAG 

36. ทําการตรวจสอบ/สอบทานระบบผานเครื่องมือ Validate ท่ีเปนมาตรฐาน 

37. สงเสริมใหบุคลากรขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือจากหนวยงานภายนอก 

38. สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรนําเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมตอสาธารณะ โดยการใหงบประมาณ

สนับสนุน 

39. สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน 

40. จัดทําแนวปฎิบัติ/มาตรฐานการใหบริการ 

41. จัดทํา/จัดหาระบบการประเมินจากผูใชบริการแบบทันทวงทีและหลากหลาย 

42. มุงเนนพัฒนาระบบพ้ืนฐาน/Platform ท่ีมีการใหบริการในปจจุบัน 

43. จัดทําโครงการอบรมท่ีสอดคลอง หลากหลาย และทันตอเหตุการณ 

44. จัดทําโครงการอบรมท่ีสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเฉพาะกลุม 

45. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากรเฉพาะกลุม 

46. สงเสริมใหเกิดการยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากรเฉพาะ

กลุมจากฝายบริหาร  
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5.3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
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5.4  จํานวนอาจารยและบุคลากร 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ 

1 อาจารย 1  

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร 9  

3 เจาหนาท่ีวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร 1  

4 เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 1  

รวมท้ังส้ิน 12  

 

 

5.5  ขอมูลพ้ืนฐานโดยตอเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานท่ี 

งบประมาณศูนยคอมพิวเตอร    ปงบประมาณ 2561 

 

ลําดับ รายการ ไดรับจัดสรร 

1 งบ  บกศ. 4,339,600 บาท 

2 งบประมาณ  กศ.บป.    210,500 บาท 

3 บัณฑิตศึกษา    408,900 บาท 

รวมเงิน  4,959,000 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  2561 

 

 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 



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 12 
 

• ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของหนวยงาน  ปการศึกษา  2561 

 

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  2561  ศูนยคอมพิวเตอร 
 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายกลุมตัวบงชี้ 

กลุมตัวบงชี ้

ผลการประเมิน (5.00) 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 

กลุมตัวบงชี้รวม 4.79 4.50 

กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ 4.78 4.48 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมตัวบงชี ้ 4.78 4.49 

ผลการประเมิน 4.78 4.49 

 

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 8 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.2  ภาวะผูนาํของผูบริหารของศูนย

คอมพิวเตอร 

7 7  ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.3  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร 

4.51 ระดับ 4.51 4.51 

ตัวบงชี้ที่ 1.4  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการ

เรียนรู 

4 4  ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.5  ระบบบริหารความเสี่ยง  5 5  ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  7 7  ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

7 7  ขอ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้รวม (ผลการประเมิน) 4.50 

กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของผูรับใชบริการ 4.50 ระดับ 4.5 4.50 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ 6 6  ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพฒันา

ความรูและทักษะในวิชาชีพ 

11 รอยละ 91.67 

 

5.00 

 

11 

12 12 

ตัวบงชี้ที่ 2.4  ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิง่แวดลอมของหนวยงาน 

4.35 ระดับ 4.35 4.35 

ตัวบงชี้ที่ 2.28  การ1พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี นักศึกษาระดบัปริญญา0ตรี 

5 5  ขอ 5.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%  หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.29  การใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5 5  ขอ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.48 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมตัวบงชี ้ (ผลการประเมิน) 4.49 

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 

กลุมตัวบงช้ีรวม 

 

จุดเดน 

- มีแผนยุทะศาสตร 5 ป 

- มีแผนบุคลากร 

- มีการดําเนินการ กํากับติดตามและประเมินผลตามแผน 

- มีระบบติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปา 

- ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

- ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรประจาํป 

- ควรมีการนําการจัดการความรูมาพัฒนาเพื่อเปนแนวปฏิบตัิที่ด ี

- ควรมีการนําผลจากการประเมนิผลการดาํเนินงานและขอเสนอแนะไปปรับเพื่อ

พัฒนาแผนในปถัดไป 

- ควรมีการและและเปลีย่นเรียนรูระหวางหนวยงาน 
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กลุมตัวบงชี ้ ผลการประเมิน 

กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ จุดเดน 

- มีการประเมินความสําเร็จตามตวับงชี ้

จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนบุคลากร 

- ควรมีระบบในการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสาวนเสียที่มีตอสภาพภูมิ

ทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงานที่แสดงใหเปนรายละเอียดในแตละดานให

สอดคลองกับเร่ืองที่ประเมิน 

- ควรมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนเพื่อจัดกิจกรรมตอไป 
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ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รายตัวบงชี ้
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน   

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 8 ขอ  9 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 8 ขอ  8 ขอ  5.00 

 

 

ขอคนพบ                

ยังไมมีแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 

จุดเดน 

มีแผนยุทะศาสตร 5 ป 

มีแผนบุคลากร 

มีการดําเนินการ กํากับติดตามและประเมินผลตามแผน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 
 

               

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.2  :  ภาวะผูนําของผูบริหารของศูนยคอมพิวเตอร 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

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                

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

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

จุดเดน 

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

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

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

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
 

 

 

 

                                                                        

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  

 



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 21 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.3  :  การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 4.00  4.51  4.51 

 

ผลการประเมินกรรมการ 4.00  4.51  4.51 

 
 

ขอคนพบ                

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

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

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

 

จุดเดน 

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

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

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

 

                                                                      

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 22 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.4  :  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 4 ขอ  5 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 4 ขอ  4 ขอ  4.00 

 
 

ขอคนพบ                

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

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

จุดเดน 

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

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

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการนําการจัดการความรูมาพัฒนาเพ่ือเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

 
 

 

 

 

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 23 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 

 

ตัวบงช้ีท่ี  1.5  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

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 

ควรมีการนําผลจากการประเมินการดําเนินงานและขอเสนอแนะไปปรับเพ่ือพัฒนาแผนในปถัดไป 

 
 

 

 

                                                                        

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 24 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.6  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

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                

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

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

จุดเดน 

มีระบบติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปา 
 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

 
 

 

 

 

                                                                       

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 25 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.7  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 7 ขอ  9 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 7 ขอ  7 ขอ  4.00 

 
 

ขอคนพบ                

ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน 

 

จุดเดน 

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

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

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

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน 

 

 
 

 

                                                                       

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 26 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  :  ระดับความพึงพอใจของผูรับใชบริการ   

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 4.00  4.50  4.50 

 

ผลการประเมินกรรมการ 4.00  4.50  4.50 

 
 

ขอคนพบ                

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

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

 

จุดเดน 

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

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

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

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

 
 

                                                                        

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 27 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.2  :  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

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                

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

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

จุดเดน 

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

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

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 

 

                                                                       

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 28 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.3  :  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง รอยละ  

81 -90 

12 รอยละ 100  5.00 

12 

ผลการประเมินกรรมการ รอยละ  

81 -90 

11 รอยละ 91.6  5.00 

12 
 

ขอคนพบ                

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

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

 

จุดเดน 

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

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

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการรายงานใหครบทุกประเด็น 

 
 

 

 

                                                                        

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 29 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.4  :  ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของ

หนวยงาน 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

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 

ควรมีระบบในการประเมินท่ีแสดงใหเปนรายละเอียดในแตละดานใหสอดคลองกับเรื่องท่ีประเมิน 
 

 

                                                                        

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  

 



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 30 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.28  :  การ1พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน 

ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 5 ขอ  5 ขอ  5.00 

 

ผลการประเมินกรรมการ 5 ขอ  5 ขอ  5.00 

 
 

ขอคนพบ                

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

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

 

จุดเดน 

มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวบงชี้ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

 
 

 

 

 

                                                                   

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 31 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2561 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.29  :  การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2561 

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                

ไมพบการประเมินผลสําเร็จและนําผลมาปรับปรุง 

 

จุดเดน 

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

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

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนเพ่ือจัดกิจกรรมตอไป 

 
 

 

 

 

                                                                    

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

                            ( อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน ) 

                                                                                 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                   วันท่ี 30 พฤษภาคม  2562  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 32 
 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

กําหนดการตรวจประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 33 
 

 

กําหนดตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนยคอมพิวเตอร  ปการศึกษา 2561 

วันท่ี  30 พฤษภาคม  2562 

ณ  (หองประชุม) ศูนยคอมพิวเตอร  ช้ัน 1 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   

 

 

 



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 34 
 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 35 
 

  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 37 
 
 



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 38 
 
 



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 39 
 

  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 40 
 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
 

ภาพกิจกรรมการประเมิน 

  



รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561   ศูนยคอมพิวเตอร หนา 41 
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