ส่วนที่ 1
ส่วนนา
1.1 ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 เนื่องมาจาก
คอมพิวเตอร์สาหรับบริการนักศึกษาได้กระจัดกระจายอยู่ตามอาคาร 9 อาคาร 10 ซึ่งไม่สะดวกในการ
ควบคุมดูแลและจัดการ การจัดตั้งครั้งแรกอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 8 และเพื่อให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ศูนย์
คอมพิวเตอร์จึงได้ขยายห้องสาหรับบริการไปที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ทั น สมั ย มาใช้ เพื่ อ สนั บ สนุ น พั ฒ นาการด้ า นการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัย และเพื่อวางพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการให้บริการดังนี้
บริ การวิช าการ จั ดการด้านการฝึ กอบรมให้ แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลั ยฯและ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลั ย บริ การติดตั้ง ซ่อมบารุงระบบคอมพิว เตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น
นอกจากนี้ ง านบริ ก ารแล้ ว ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการวางแผนพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ 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 – 2555
ผศ.กาญจนา คาสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
พ.ศ. 2556 – 2560
นายนราธิป ทองปาน
อาจารย์
พ.ศ. 2556 – 2560
นายประภากร ศรีสว่างวงศ์
อาจารย์
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์
ตาบลตลาด อาเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 (ตรงข้ามสนาม 3)
โทรศัพท์ 043 722118-9 ต่อ 2127 http://cc.rmu.ac.th ดังภาพแผนที่ด้านล่าง

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ปรัชญา
ก้าวทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์
ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตหรือ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
2. จัดอบรมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. ให้บริการด้านการติดตั้งโปรแกรม ให้คาแนะนา และการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรและ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
4. จัดอบรมความความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาและจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ ให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก
5. เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
3. บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มศักยภาพ แก่อาจารย์และ
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2. บริหารจัดการอย่างมีคุณธรรมและนิติธรรม
3. พัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณธรรม
4. วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรอย่างมีคุณธรรม
5. งบประมาณอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส
6. ประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม
7. ถ่ายทอดวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ให้เกิดสังคมการเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน และชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยตัวเอง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ
เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดหา บารุงรักษา และพัฒนาศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูง
สามารถรองรับต่อการบริการที่เพิ่มมากขึ้นได้
4. กาหนดแผนนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ ขององค์กร
5. บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้
สามารถทางานได้อย่าง เต็มศักยภาพ
6. มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กลไกประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทางาน
9. จัดให้มีการประเมินภาระงานของบุคลากรและดาเนินการกาหนดภาระงาน หน้าที่รับผิดชอบให้ตรง
ต่อความสามารถของบุคลากร อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
10. จัดให้มีแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์
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11. ประเมินภาระงานของบุคลากรและจัดทากลไกเพื่อผลักดันให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สามารถผ่านเกณฑ์
ประกันคุณภาพทั้งองค์กร
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายนราธิป ทองปาน

ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย

ฝ่ายสานักงาน

นายนครินทร์ ม่วงอ่อน

น.ส.ศศิประภา รังษา

1. อบรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานสาหรับ
นักศึกษา
2. อบรมคอมพิวเตอร์
ฟรีสาหรับนักศึกษา
3. ประชาสัมพันธ์
4. จองห้องประชุม
5. จองห้องปฏิบัติการ
6. วารสาร
7.ดูแลนักศึกษาฝึกงาน
8.ประกันคุณภาพ

1. อบรมคอมพิวเตอร์
สาหรับบุคคลภายนอก
2. อบรมคอมพิวเตอร์
สาหรับบุคลากรภายใน
3.งบประมาณ
4.การเงิน
5.พัสดุ
6. ดูแลห้องครัว และ
อุปกรณ์
7. เลขาผู้อานวยการฯ
8. ประกันคุณภาพ

นายอนุกลุ บุตรพรม
1. ดูแลห้องบริการอินเทอร์เน็ตชั้น 1
2. ดูแลห้องประชุม
3. จัดเตรียมอุปกรณ์จัดเบรกและโต๊ะ
4. อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคคลภายนอก
5. อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากรภายใน
6. มุมวารสาร
7. ประกันคุณภาพ
8. งานธุรการ/สารบรรณ
9. ประสานงานระบบสารสนเทศ
10. ดูแลระบบสารสนเทศ
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นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
นายกัมปนาท ลุนใต้
นายปริชญ์ สุริยะ
นายคาวี หวานแท้
5. นายทินกร ผิวนวล
6. นายเจษฎา กลิ่นเกล้า
7. นายภัทรปกรณ์ พันพิชิต

นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2. เว็บไซต์ศูนย์คอมฯ
3. ประกันคุณภาพ

นายเอกพันธ์ คาพิลา
นายสหชัย งามชัยภูมิ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ดูแลระบบสารสนเทศ
3. ประกันคุณภาพ

- ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
- ซ่อมบารุง
- ดูแลห้องอบรม
- ดูแลระบบทั่วไป
- ประกันคุณภาพ
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ปัจจุบัน
รศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์นราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายอนุกุล บุตรพรม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายสหชัย งามชัยภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายปริชย์ สุริยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายทินกร ผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายเอกพันธ์ คาพิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายภัทรปกรณ์ เพรชวิชิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายเจษฏา กลิ่นเกล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายกัมปนาท ลุนใต้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวศศิประภา รังษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายคาวี หวานแท้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1.5 จานวนอาจารย์ และบุคลากร
ลาดับ
1
2
3
4

ตาแหน่ง
อาจารย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น

จานวน
1
9
2
1

หมายเหตุ
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1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ
งบประมาณศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ
1
2

รายการ
งบ บกศ.
งบประมาณ กศ.บป.
รวมเงิน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2559

ได้รับจัดสรร
4,256,450 บาท
527,500 บาท
4,783,950บาท
6

1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
การให้บริการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และการอบรมคอมพิวเตอร์
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7

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
ข้อเสนอแนะ

เรื่องที่แก้ไข

แนวทางพัฒนา

กาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ
การเก็บข้อมูลประกันคุณภาพเพื่อนาไป
ประกอบกาสรประเมิน

จัดทาระบบระบบสารสนเทศในการเก็บ
ข้อมูลประกันคุณภาพ

1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2559

ฝ่ายพัฒนาระบบ

ระบบสารสนเทศในการ
เก็บข้อมูลประกัน
คุณภาพ

ควรมีการรายงานแผนพัฒนาบุคลากร
และมีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2560

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560

ฝ่ายสานักงาน

จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ
2560

กาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560

ฝ่ายสานักงาน

จัดทาแผนพัฒนาสาหรับ
นักศึกษา ปีงบประมาณ
2560

การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
ข้อเสนอแนะ
การจัดทารายงานแผนพัฒนาสาหรับ
นักศึกษาและร่างจัดทาแผนพัฒนา
สาหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560

เรื่องที่แก้ไข
การจัดทาแผนพัฒนาสาหรับ
นักศึกษา

แนวทางพัฒนา
จัดทาแผนพัฒนาสาหรับนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2560

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
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ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินตนเอง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 จานวน
13 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้

ที่มาของ
ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

สกอ. 1.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของศูนย์คอมพิวเตอร์

สกอ. 7.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

สมศ. 13

หน่วยงานดาเนินการประเมิน
ผู้บริหารเอง

ของศูนย์คอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

สกอ. 7.2

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

สกอ. 7.4

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

สกอ. 8.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. 9.1
ภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มรม.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

มรม.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

มรม.

ประเมินโดยหน่วยงานกลาง

ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มรม.

หน่วยงานดาเนินการประเมินเอง

ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.28 การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ

มรม.

เทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.29 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรม.

รวมทั้งหมด ...13... ตัวบ่งชี้
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
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กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

: กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์
คอมพิวเตอร์ และได้รับความเห็นชอบจากศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสานักไปสูบ่ ุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจ
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีครบทุกพันธกิจ
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของศูนย์คอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายอนุกุล บุตรพรม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

โทรศัพท์ : 091-0619968
โทรศัพท์ : 085-5655395
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ผลการดาเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในศูนย์
คอมพิวเตอร์ และได้รับ
ความเห็นชอบจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ของสานักไปสูบ่ ุคลากรของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผลการดาเนินงาน
-ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั ของศูนย์
คอมคอมพิวเตอร์ (ศคพ.1.1.1-1)
-จัดทาแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
และบุคลากรได้วิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์ (ศคพ.1.1.1-2) และแผนการ
ดาเนินงานประจาปี ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (ศคพ.1.1.1-3)

หลักฐาน
ศคพ.1.1.1-1 : รายงานการ
ประชุม (การทบทวนแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีงบประมาณ)
ศคพ.1.1.1-2 : แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์สอดคล้องแผน
ยุทธศาสตร์ มรม.
ศคพ.1.1.1-3 : แผนพัฒนา
การศึกษา มรม.ฉบับที่ 11

-ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการเผยแพร่แผนกล
ยุทธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศคพ.1.1.1-4) และ
มีการถ่ายทอดจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ลงสู่
ระดับฝ่าย (ศคพ.1.1.1-5) ตามโครงสร้างของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศคพ.1.1.1-6)

ศคพ.1.1.1-4 : เผยแพร่แผนกล
ยุทธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์เว็บไซด์
www.cc.rmu.ac.th
ศคพ.1.1.1-5 : รายงานการ
ประชุมการบริหารโครงสร้าง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจาปี
งบประมาณ 2560
ศคพ.1.1.1-6 : โครงสร้างของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 3 มีกระบวนการแปลงแผน -ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดทาแผนปฏิบัติงาน ศคพ.1.1.1-7 : แผนปฏิบตั ิการ
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 (ศคพ.1.1.1-7) ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจาปี
ประจาปีครบทุกพันธกิจ
และมีการกาหนดตัวชี้วัด ซึ่งโครงการที่จัดทา งบประมาณ 2560
ต้องตอบสนองพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ศคพ.1.1.1-8 : รายงานสรุป
โครงการประชุมแผนปฏิบัติการ
ที่เชื่อมโยงจากพันธกิจมหาวิทยาลัย
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
(ศคพ.1.1.1-8)
ประจาปี 2560

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

10

มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจาปี
และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี

หลักฐาน
ศคพ.1.1.1-9 : แผนปฏิบตั ิ
ราชการศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ศคพ.1.1.1-10 : แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11

 5

ศคพ.1.1.1-12 : ปฏิทินการ
ดาเนินงาน
ศคพ.1.1.1-13 : รายงานการ
ปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
2560
ศคพ.1.1.1-14 : รายงานการ
ปฏิบัติราชการตามคารับการ
ปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2560 รอบ 6,12
เดือน (KPI ศูนย์คอมพิวเตอร์)

 6

 7

 8

ผลการดาเนินงาน
-ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ 2560 และมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ 2560(ศคพ.1.1.1-9)
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2559 (ศคพ.1.1.1-11)
มีการดาเนินงาน
-จัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ
การทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อกาหนดแนวทาง และ
ประจาปีครบทุกพันธกิจ
เวลาในการดาเนินงาน (ศคพ.1.1.1-12)
-ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ 2560 (ศคพ.1.1.1-13)
มีการติดตามผลการ
-ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการรายงานตามตัวบ่งชี้
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ ของการปฏิบัติราชการตามคารับการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ราชการ ประจาปี งบประมาณ ปีละ 2 ครั้ง
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
คือ 6,12 เดือน (ศคพ.1.1.1-14)
และรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร
เพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการ
-ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่าง
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อย
น้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งรายงานผลต่อผู้บริหาร
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล ศูนย์คอมพิวเตอร์ในรอบ 6,12 เดือน
ต่อผู้บริหารและศูนย์
(ศคพ.1.1.1-15)
คอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา -ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการประชุมร่วม
ข้อคิดเห็น และ
คณะทางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
ข้อเสนอแนะของศูนย์
บุคลากร นาผลการประเมินมาพิจารณา
คอมพิวเตอร์ไปปรับปรุง
ข้อคิดเห็นและเสนอผู้บริหารไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจาปี
(ศคพ.1.1.1-16)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ศคพ.1.1.1-15 : รายงานการ
ปฏิบัติราชการตามคารับการ
ปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2560 รอบ 6,12
เดือน (KPI ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ศคพ.1.1.1-16 : รายงานการ
ประชุมการประชุมสรุปตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ 2560
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลดาเนินงาน
8 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารที่ต่อเนื่องปะจาและมีการดาเนินตามแผนที่กาหนด
อย่างเคร่งครัด มีการกาหนด โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯมีการดาเนินการตามแผน และมีการติดตาม ผลการ
ดาเนินงาน การจัดการทาคารับรองการปฏิบัติราชการตามคารับรองประจาปีงบประมาณ

จุดที่ควรพัฒนา
-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ภาวะผู้นาของผู้บริหารของศูนย์คอมพิวเตอร์ (สกอ. 7.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1.

ผู้บริหารของศูนย์คอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า

2.

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาศูนย์
คอมพิวเตอร์
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ยังบุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์เต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียประเมินผลการบริหารงานผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

3.

4.

5.

6.

7.

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สมศ.

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายคาวี หวานแท้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

โทรศัพท์ : 091-0619968
โทรศัพท์ : 083-2820374
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ผลการดาเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 ผู้บริหารของศูนย์
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กาหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ล่วงหน้า

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
-ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิหน้าที
ศคพ.1.2.1-01 : ข้อบังคับ
ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศ ระเบียบหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ศคพ.1.2.1-01)

 2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอด ไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการ
นาข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐาน ในการปฏิบัตงิ านและ
พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์

-ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวิสัยทัศน์
ศคพ.1.2.2-01 : แผนกลยุทธ์
กาหนดทิศทางการดาเนินงาน(ศคพ.1.2.2ศูนย์คอมพิวเตอร์
01)และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร ทุก
ระดับ มีความสามารถวางแผนกลยุทธ์ มีการ ศคพ.1.2.2-02 : แผนปฏิบัติ
นาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ราชการศูนย์คอมประจาปี
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน (ศคพ.1.2.2- งบประมาณ 2560
02)

 3

ผู้บริหารมีการ
กากับ ติดตาม
และประเมินผล
การดาเนินงาน
ตาม
ที่มอบหมาย
รวมทั้ง สามารถ
สื่อสารแผน
และผลการ
ดาเนินงานของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ไปยังบุคลากรใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์

 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในศูนย์
คอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมใน

-ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการกากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย (ศคพ.1.2.3-01) รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงาน
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ไปยังบุคลากรในสานัก
(ศคพ.1.2.3-02)

ศคพ.1.2.3-01 :รายงานการ
ปฏิบัติการศูนย์ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ
2559

- ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนให้
บุคลากรในศูนย์มสี ่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ให้อานาจ

ศคพ.1.2.4-01 : บันทึกข้อความ
มอบอานาจในการการจัดการ
เรื่องต่างๆ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ศคพ.1.2.3-02 : รายงานการ
ประชุมการมอบภาระงาน
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
การบริหารจัดการให้
อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความ
เหมาะสม

ผลการดาเนินงาน
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม(-ศคพ.1.2.4-01)

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์เต็ม
ตามศักยภาพ

ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ถ่ายทอดความรู้ใน
เรื่องงานการพัฒนาศักยภาพองค์การ
(competency) (ศคพ.1.2.5-01)
และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพือ่ ให้สามารถ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของศูนย์เต็มตาม
ศักยภาพโดยส่งบุคลากรไปอบรม
ในเรื่องที่ต้องการพัฒนา(ศคพ.1.2.5-02)
ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์บริหารงานด้วย
 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล โดยศูนย์ได้มกี ารประเมิน
โดยคานึงถึงประโยชน์ของ การบริหารงานผู้บริหาร(ศคพ.1.2.6-01)(
ศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้มี ศคพ.1.2.6-02)
ส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ได้นาผลการ
 7 บุคลากรของศูนย์
คอมพิวเตอร์และผู้มีส่วนได้ ประเมินการบริหารงานผูบ้ ริหาร ไปปรับปรุง
ส่วนเสียประเมินผลการ
ในปีถัดไป(ศคพ.1.2.7-01)
บริหารงานผู้บริหาร และ
ผู้บริหารนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม

หลักฐาน

ศคพ.1.2.5-01 :รายงานการ
ประชุม
ศคพ.1.2.5-02 :หนังสือคาสั่งไป
ราชการอบรม

ศคพ.1.2.6-01 :รายงานผลการ
ประเมินการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ศคพ.1.2.6-02 : ข้อตกลงใน
การท้าทายกับผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศคพ.1.2.7-01 : ผลการ
ประเมินการบริหารงานผูบ้ ริหาร
ประจาปี 2560

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

จุดที่ควรพัฒนา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ 1.3
: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์(สมศ. ๑๓)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนนเต็ม
5)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบตัว
นายคาวี หวานแท้
บ่งชี้ :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 091-0619968
โทรศัพท์ : 083-2820374

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกาหนดหรือทบทวนการกากับดูแลสานักรวมทั้งทบทวนกรอบ
ทิศทางการดาเนินงานของสานักตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสานัก
2.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลสานักโดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันได้กาหนดให้มี
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของสานัก
3.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ เช่น ระบบในด้าน
นโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคลด้านการเงินและงบประมาณโดยเฉพาะ การดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ของสานัก
4.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสานักที่กาหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหารโดย
บุคลากรของสานัก
5.รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารสานัก
ผลการดาเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์มีการกาหนดและทบทวน ศคพ.1.3.1-01 : โครงสร้าง
 1 เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงรายละเอียดการ
การกากับดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์(ศคพ.1.3.1-01)
การปฏิบัติงาน
กาหนดหรือทบทวนการ รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดาเนินงานของ
ศคพ.1.3.1-02 : ปฏิบัติ
กากับดูแลสานักรวมทั้ง
สานักตามหน้าที่และบทบาทของสานัก(ศคพ.1.3.1ราชการตามคารับรองการ
ทบทวนกรอบทิศทางการ 02)
ปฏิบัติการปีงบประมาณ
ดาเนินงานของสานักตาม
2560 (KPI)
หน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหารสานัก
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มี ข้อ
 2



3



4



5

เกณฑ์การประเมิน
เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงรายละเอียดการ
ดาเนินการตามระบบการ
กากับดูแลสานักโดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือ
รายงานหรือบันทึกการ
ประชุมที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถาบันได้
กาหนดให้มีกระบวนการที่
เป็นรูปธรรมในการจัดการ
เพื่อให้เกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดาเนินงาน
ของสานัก
เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมี
การติดตามผลการ
ดาเนินงานสาคัญ เช่น
ระบบในด้านนโยบายและ
แผน ด้านการบริหารงาน
บุคคลด้านการเงินและ
งบประมาณโดยเฉพาะ
การดาเนินงานตามภารกิจ
หลักของสานัก
เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงนโยบาย
ของสานักที่กาหนดให้มี
ระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยบุคลากรของ
สานัก
รายงานการสังเคราะห์มติ
หรือนโยบาย รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจของผู้บริหาร

ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์มีกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของสานัก โดยการให้
จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 (ศคพ.1.3.1-01),
(ศคพ.1.3.2-02)

หลักฐาน
ศคพ.1.3.2-01 : รายงาน
ปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2560(KPI)

ศคพ.1.3.2-02 :
รายงานการประชุม เลือก
ตัวชี้วัดและการรายงานผล
ตัวชี้วัด

-ผู้บริหารมีการติดตามผลการดาเนินงานจากการราย ศคพ.1.3.3-01 :
โครงการตามตัวชี้วัด (ศคพ.1.3.3-051
รายงานการปฏิบตั ิการศูนย์
คอมพิวเตอร์ตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
2560(KPI ศูนย์คอมพิวเตอร์)

-ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการประเมินผู้บริหารศูนย์
คอมพิวเตอร์ โดยการประเมินจากบุคลากรภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และภายนอกศูนย์คอมพิวเตอร์
(ศคพ.1.3.4-01)(ศคพ.1.3.4-02)

ศคพ.1.3.4-01 :
รายงานการประเมินผลการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ศคพ.1.3.4-02 :
รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ ริหาร
-ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์มีการสังเคราะห์มติจาก ศคพ.1.3.5-01 :
สรุปรายงานการประเมินผลการบริหารตามหลักธรร รายงานการประเมินผลการ
มาภิบาล(ศคพ.1.3.5-01)และรายงานการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูบ้ ริหาร (ศคพ.1.3.5-
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
สานัก

ผลการดาเนินงาน
02)

หลักฐาน
ศคพ.1.3.5-02 :
รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ ริหาร

ผลการดาเนินการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ดาเนินการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ได้แก่
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์(อาจารย์ นราธิป ทองปาน)
โดยบุคลากรศูนย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายการ
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ระดับ 4.00

ผลดาเนินงาน
4.54

คะแนนการประเมินตนเอง
4.54

คะแนน
4.54

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1.

2.

3.

4.

5.

มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ด้าน
กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ
1
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไป สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ ีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)
มีการนาความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนั หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

นายประภากร ศรีสว่างวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายเอกพันธ์ คาพิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ผลการดาเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ ที่
สอดคล้องกับแผกลยุทธ์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์อย่าง
น้อย 1 ด้าน
 2 กาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่กาหนดในข้อ 1

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการกาหนดประเด็น
ศคพ.1.4.1-01 : แผนปฏิบัตงิ าน
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานศูนย์
2560
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560
(ศคพ.1.4.1-01)
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการกาหนด
กลุ่มเป้าหมายสาหรับการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ โดยชี้แจ้งในที่ประชุม
ของหน่วยงาน ระบุให้บุคลากรแต่ละคน
เสนอหลักสูตรที่ต้องการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง (ศคพ. 1.4.2-01)

ศคพ.1.4.2-01 : บันทึกการ
ประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

 3

-ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทกั ษะของผู้
ประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) โดย
การจัดอบรมโครงการต่างๆเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร (ศคพ. 1.4.3-01)

ศคพ. 1.4.3-01 : รายงานสรุป
โครงการ “ทบทวนแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
ประกันคุณภาพและการ
เตรียมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2559”

- ศูนย์คอมพิวเตอร์การรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้จากการอบรมเพื่อจัดทาร่าง
แผนยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์ (ศคพ.1.4.4-01)

ศคพ.1.4.4-01: ร่างแผนยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 12
พ.ศ.2560-2564

มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
และเผยแพร่ไป สู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit
knowledge)
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
 5 มีการนาความรู้ทไี่ ด้จากการ -ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการประชุม
จัดการความรู้ในปีการศึกษา (ศคพ.1.4.5-01) เพื่อสรุปปัญหาในการ
ปัจจุบนั หรือปีการศึกษาที่ ดาเนินงานในปีทผี่ ่านมาในด้านต่างๆ เพื่อ
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
กาหนดร่างแนวปฏิบัตงิ านของศูนย์
อักษร (explicit
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานในแต่
knowledge) และจาก
ละฝ่ายภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศคพ.1.4.5ความรู้ ทักษะของผู้มี
02)
ประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4 ข้อ

ผลดาเนินงาน
5 ข้อ

หลักฐาน
ศคพ.1.4.5-01: บันทึกการ
ประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์
ศคพ.1.4.5-02: ร่างแนว
ปฏิบัติงานของศูนย์คอมพิวเตอร์

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบท
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสีย่ งของการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของศูนย์คอมพิวเตอร์
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ในรอบ
ปีการประเมิน ทีส่ ่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของศูนย์คอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอโดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินไม่เข้าข่ายทีท่ าให้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ เพื่อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เหตุการณ์
ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงทีล่ ดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบทีไ่ ด้กาหนดไว้ล่วงหน้า
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนราธิป ทองปาน
โทรศัพท์ : 091-0619968
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นายกัมปนาท ลุนใต้
โทรศัพท์ : 080-7771039
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผลการดาเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธะกิจหลัก
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน
 2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้านตามบริบท
ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ ง
และจัดลาดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ผลการดาเนินงาน
สานักฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทางาน

หลักฐาน
: คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงสานักฯ

สานักฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3
ด้าน ตามบริบทของสถาบัน

:แผนบริหารความเสี่ยงสานักฯ

สานักฯมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ :เอกสารการวิเคราะห์และ
ของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงจาการ จัดลาดับแผนบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์ของคณะกรรมการจากใบงานความ
เสี่ยง
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2

ผลการดาเนินงาน

สานักฯมีการดาเนินการตามแผนความเสี่ยง
 4 มีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และ
ดาเนินการตามแผน
สานักฯ มีการติดตามและประเมินผลการ
 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน ดาเนินงานตามแผนและรายงานมหาวิทยาลัย
ตามแผน และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6 มีการนาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

หลักฐาน

:รายงานแผนบริหารความเสีย่ ง
สานักฯ

:รายงานแผนบริหารความเสีย่ ง
ที่รายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลดาเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
-

จุดที่ควรพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาฯสถาบันไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์และบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกล
ยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นนั้ บังเกิดผล จากนัน้ จึงจะกาหนดให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้วา่ สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ :091-0619968

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

นางสาวศศิประภา รังษา

โทรศัพท์ : 080-7419351

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
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ผลการดาเนินการ
มี

ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน (ศคพ.1.6.1-01)

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงินโดย
คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ดาเนินการ
จัดทาคาของบประมาณประจาปี พิจารณา
จัดสรรงบประมาณทีไ่ ด้รับประจาปี และมี
การวางแผนการใช้เงินและจัดสรร
งบประมาณทีไ่ ด้มา ให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ศคพ.1.6.2-01)
(ศคพ.1.6.2-02) (ศคพ.1.6.2-03)
(ศคพ.1.6.2-04)

ทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

 3 มีงบประมาณประจาปี
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาศูนย์
คอมพิวเตอร์และบุคลากร
 4 มีการจัดทารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
 5 มีการนาข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของศูนย์
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละพันธกิจ (ศคพ.1.6.3-01)

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดทารายงานทางการ
เงินต่อมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง โดยรายงานทางการเงิน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย (ศคพ.1.6.401)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการนาข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(ศคพ.1.6.5-01)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน่วยงาน
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หลักฐาน
ศคพ.1.6.1-01 : แผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ศคพ.1.6.2-01 : คาขอตั้ง
งบประมาณ 2560
ศคพ.1.6.2-02 : หนังสือแต่งตั้ง
ผู้มีอานาจเซ็น ซื้อจ้าง/เบิกจ่าย
ศคพ.1.6.2-03 :ทะเบียน
เบิกจ่ายงบประมาณ
ศคพ.1.6.2-04 : ข้อมูลการ
ดาเนินการเขียนซื้อ/จ้าง
ศคพ.1.6.3-01 :รายงานผลการ
ดาเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์

ศคพ.1.6.4-01 : รายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณรอบ 6
เดือน และรอบ 9 เดือน ต่อ
มหาวิทยาลัย
ศคพ.1.6.5-01 : รายงานการ
ประชุม เกี่ยวกับงบประมาณ

ศคพ.1.6.6-01 : หนังสือขอ
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ภายในและภายนอก
ทาหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 7 ผู้บริหารระดับสูง
มีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ

ผลการดาเนินงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด (ศคพ.1.6.6-01)

หลักฐาน
ตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารระดับสูงของศูนย์คอมพิวเตอร์
มีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ (ศคพ.1.6.7-01) (ศคพ.1.6.7-02)

ศคพ.1.6.7-01 :บันทึกข้อความ
รายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน และ
รอบ 9 เดือน
ศคพ.1.6.7-02 : รายงานกระ
ประชุม การติดตามความ
คืบหน้าโครงการใน
ปีงบประมาณ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

7 ข้อ

5

บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของศูนย์คอมพิวเตอร์
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อศูนย์คอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไป
ทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกจิ กรรม
ร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัตทิ ี่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายปริชณ์ สุริยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

โทรศัพท์ : 091-0619968
โทรศัพท์ : 080-3577300
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ผลการดาเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ดาเนินการตามระบบที่
กาหนด

 2 มีการกาหนดนโยบายและ
ให้ความสาคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุด
ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 3 มีการกาหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 4 มีการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตาม
การดาเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพและคณะกรรมกาดาเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพ (ศคพ.1.7.1-01)
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย คือ มีการจัดทา
โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษา และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
(ศคพ.1.7.1-02) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพที่รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้
(ศคพ.1.7.1-03) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ศคพ.1.7.1-04)
ศูนย์คอมพิวเตอร์การกาหนดนโยบายและให้
ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน (ศคพ.1.7.2-01 :)
และมีการนาตัวบ่งชี้ลงสู่การปฏิบัติงานตาม
คาสั่งทีไ่ ด้รับมอบหมาย (ศคพ.1.7.2-02)
งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์คือภารกิจหลัก
ของหน่วยงานงานดังนัน้ การประเมินความพึง
พอใจการบริการ แสดงอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ
(ศคพ.1.7.3-01)
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายโดยมีการ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย (ศคพ.1.7.4-01) และการนาผล
การประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
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หลักฐาน
ศคพ.1.7.1-01 : คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพ
ศคพ.1.7.1-02: คาสั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ 4130/2559
ศคพ.1.7.1-03 : รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2559
ศคพ.1.7.1-04 : คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ศคพ.1.7.2-01 : คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพ
ศคพ.1.7.2-02 : รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2559
ศคพ.1.7.3-01: ผลรายงาน
สารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการ (ข้อมูลจาก
ส่วนกลาง)
ศคพ.1.7.4-01 : รายงานการ
ประเมินตนเอง วงรอบการ
ประเมินปีการศึกษา 2558
(SAR)
ศคพ.1.7.4-02 :
รายงานการประกันคุณ
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
2) การจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
มหาวิทยาลัยตาม
กาหนดเวลา และ
3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์
คอมพิวเตอร์
 5 มีการนาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทางาน
และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(ศคพ.1.7.4-02)

หลักฐาน
การศึกษาภายใน วงรอบการ
ประเมินปีการศึกษา 2558
(CAR)

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการนาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทางาน และส่งผลให้มี การพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้ (ศคพ.1.7.5-01), (ศคพ.1.7.5-02),

ศคพ.1.7.5-01 :
Improvement Plan
ปีการศึกษา 2557 (ร่าง)

 6 มีระบบสารสนเทศ
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา
และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของศูนย์
คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีระบบสารสนเทศที่ให้
ศคพ.1.7.6-01 : เว็บไซต์
ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา http://cc.rmu.ac.th
ภายในโดยผ่านทางเว็บไซต์
http://cc.rmu.ac.th (ศคพ.1.7.6-01)
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ
ประเมินความพึงพอใจ เพื่อรับทราบความ
ต้องการข้อเสนอแนะ (ศคพ.1.7.7-01)
มีการเชิญบุคลากรภายนอกศูนย์ฯเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทาประกันคุณภาพของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์(ศคพ.1.7.7-02) และเพื่อให้
บุคลกรภายศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดทางานด้านประกันคุณภาพ จึงได้แบ่ง
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ออกเป็นทีม (ศคพ.1.7.703)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ศคพ.1.7.5-02 :
Improvement Plan
ปีการศึกษา 2557

ศคพ.1.7.7-01 : ผลรายงาน
สารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการ (ข้อมูลจาก
ส่วนกลาง)
ศคพ.1.7.7-02 : คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพ
ศคพ.1.7.7-03 : รายงานการ
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน
 9 มีแนวปฏิบัตทิ ี่ดีหรือ
งานวิจยั ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ศคพ.1.7.8-01), และศูนย์ฯ ได้ส่ง
บุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างทีส่ านักงาน
ประกัน มรม.จัดขึ้น (ศคพ.1.7.8-02)
มีแนวทางปฏิบัตโิ ดยการจัดทาตัวชี้วัดลงสู่
บุคคลให้รับผิดชอบ (ศคพ.1.7.9-01) และมี
การเผยแพร่งานด้านประกันคุณภาพผ่าน
เว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศคพ.1.7.9-02)

หลักฐาน
ประชุม ครั้งที่ 4/2559
ศคพ.1.7.8-01 : บันทึกข้อความ
ที่ สมป./ว053
ศคพ.1.7.8-02 : บันทึก
ข้อความ/คาสั่ง
ศคพ.1.7.9-01 : รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2559
ศคพ.1.7.9-02 : เว็บไซต์
http://cc.rmu.ac.th

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

9 ข้อ

5

บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
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กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มรม.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน
ใช้คะแนนผลการประเมินผลผู้รบั บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 091-0619968

ผู้รับผิดชอบตัว
นายนราธิป ทองปาน
บ่งชี้ :
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 091-0619968

ผลการดาเนินการ

1.
2.
3.
4.

การบริการเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานบริการ ซึ่งหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยกับการให้บริการตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน การบริการจะมีคุณภาพมากน้อย
เพียงใดสามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ซึ่งการสารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

รายการข้อมูล
คะแนนผลการประเมินผลผู้รับบริการของหน่วยงาน

คะแนน
4.62

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4 คะแนน

4.62

4.62

บรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มรม.)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
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จุดเด่น
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

33

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ีและสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ
หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกาลังใจหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชือ่ มโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายทินกร ผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

โทรศัพท์ : 091-0619968
โทรศัพท์ : 089-8212264
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ผลการดาเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
 2 มีการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีและสร้างขวัญ
และกาลังใจให้บุคลากร
สายสนับสนุนสามารถ
ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4 มีระบบการติดตามให้
บุคลากรสายสนับสนุน
นาความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์(ศคพ.2.2.1-01)

หลักฐาน
ศคพ.2.2.1-01 : แผนพัฒนา
บุคลากร ประจาปีการศึกษา
2559

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของศูนย์
คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์และ
มหาวิทยาลัยฯ มีความคุ้มค่า และเป็นธรรม
โดยให้บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์มีหน้าที่
อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาวิชาชีพ
และมีคุณภาพที่ดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้
บริหารงานบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551(
ศคพ.2.2.2-01) และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีการประเมินที่มีรปู แบบชัดเจน
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จะประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี และสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้บุคลากร โดยได้จดั งานเลี้ยงปีใหม่ และ
การรับขวัญลูกของบุคลากรภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์(ศคพ.2.2.3-01)
มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุน
นาความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง(ศคพ.2.2.4-01)

ศคพ.2.2.2-01 : ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยฯ
ศคพ.2.2.2-02 : คาสั่งไป
ราชการ ประจาปีการศึกษา
2559

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

ศคพ.2.2.3-01 : การจัดงาน
เลี้ยงปีใหม่

ศคพ.2.2.4-01 : รายงานผลการ
ไปราชการ / ไปอบรมสัมมนา
ประจาปี 2559
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน

 5 มีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ
 6 มีการประเมินผล
ความสาเร็จของแผน
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ (ศคพ.2.2.5-01)

หลักฐาน

ศคพ.2.2.5-01 : ประกาศ
จรรยาบรรณบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการประเมินผล
ความสาเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน(ศคพ.2.2.601)

ศคพ.2.2.6-01 : รายงาน
สรุปผลการแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจาปีการศึกษา
2559
 7 มีการนาผลการประเมินไป ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการนาผลการประเมินไป ศคพ.2.2.7-01 : แผนพัฒนา
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
บุคลากร ประจาปีการศึกษา
การบริหารและการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในปีถัดไป 2559
บุคลากรสายสนับสนุน
(ศคพ.2.2.7-01)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลดาเนินงาน
7 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในปีถัดไป

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

: ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ (มรม.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1-60
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
ร้อยละ 61-70

คะแนน 3
ร้อยละ 71-80

คะแนน 4
ร้อยละ 81-90

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายทินกร ผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คะแนน 5
ร้อยละ 91 ขึ้นไป

โทรศัพท์ : 091-0619968
โทรศัพท์ : 082-8529811
061-5723039

ผลการดาเนินการ
ร้อยละของบุคลากรสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ต่อบุลากรทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อด้วย แต่จะไม่นบั ซ้าแม้วา่ บุคลากรท่านนั้นจะได้รบั การ
พัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพได้แก่
1. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ
2. การส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน
3. การฝึกอบรมที่สถาบันจัดทาขึ้นเอง
จานวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อบุคลากร
เรื่อง
1 นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์ - ให้พนักงานในสถาบันอุดม
นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต ศึกษาไปราชการ และออก
นอกเขตจังหวัด (อบรม
ปฏิบัติการ Advanced
Routing BGP)
2 นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์ - ให้พนักงานในสถาบันอุดม
นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต ศึกษาไปราชการ และออก
นอกเขตจังหวัด (เรื่อง
Campus Network Desing)

สถานที่
วันที่
- ณ สานักวิทยบริการและ ๒-๖สิงหาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ณ สานักวิทยบริการและ ๒๓-๒๖สิงหาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

37

ลาดับ
ชื่อบุคลากร
3 นายอนุกูล บุตรพรม
นางสาวศศิประภา รังษา

4

5

6

นางสาวศศิประภา รังษา
นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
นายเจษฎา กลิ่นกล้า
นายปริชณ์ สุริยะ
นายอนุกูล บุตรพรม
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
นายสหชัย งามชัยภูมิ
นายทินกร ผิวนวล
นายเอกพันธ์ คาพิลา
นายคาวี หวานแท้
นายกัมปนาท ลุนใต้
นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต
นางสาวศศิประภา รังษา
นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
นายเจษฎา กลิ่นกล้า
นายปริชณ์ สุริยะ
นายอนุกูล บุตรพรม
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
นายสหชัย งามชัยภูมิ
นายทินกร ผิวนวล
นายเอกพันธ์ คาพิลา
นายคาวี หวานแท้
นายกัมปนาท ลุนใต้
นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์

เรื่อง
- ให้พนักงานในสถาบันอุดม
ศึกษาไปราชการ และออก
นอกเขตจังหวัด (เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand
๔.๐)
- ให้ข้าราชการและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาไป
ราชการและออกนอกเขต
จังหวัด (จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์)

สถานที่
- ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่
๑๓-๑๖
พฤศจิกายน
๒๕๕๙

- ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

๓๐พฤศจิกายน
-๒ ธันวาคม
๒๕๕๙

- ให้ข้าราชการและพนักงาน - ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
ในสถาบันอุดมศึกษาไป
หลวง
ราชการและออกนอกเขต
จังหวัด (การดาเนินกิจกรรม
บนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา)

๑๘ - ๒๐
มกราคม ๒๕๖๐

- ให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไปราชการ
และออกนอกเขตจังหวัด
(อบรมและทดสอบระบบ

๕-๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

- ณ อาคารอื้นจื่อเหลียง
กรุงเทพมหานคร
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ลาดับ

7

8

ชื่อบุคลากร

เรื่อง
Hyper Converged
Solution)
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์ - ให้พนักงานใน
นายทินกร ผิวนวล
สถาบันอุดมศึกษาไปราชการ
นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต และออกนอกเขตจังหวัด
เรื่อง Campus Network
Design
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์ - ให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไปราชการ
และออกนอกเขตจังหวัด เรื่อง
IPv6 Security in Campus

สถานที่

วันที่

- ณ สานักบริการ
๒๘ – ๓๑
คอมพิวเตอร์
มีนาคม ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพมหานคร
-ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๑-๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๐

สูตรคานวณ
ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ =

12 X 100
12
= …100……….
ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ = ร้อยละ 100

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 81-90

ผลดาเนินงาน
ร้อยละ 100

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
-คาสั่งไปราชการให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการและออกนอกเขต
จังหวัด

จุดเด่น
-

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 :

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
(มรม.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน
ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 091-0619968
โทรศัพท์ : 086-4113502

ผลการดาเนินการ
มี ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

 1 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีแผนการดาเนินงาน
และได้กาหนดกิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนโดยจัดทาปฎิทิน
กิจกรรม (ศคพ.2.4.1-01) เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการับรู้ข่าวสารและการทางาน
ร่วมกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร
ของศูนย์คอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น ก่อให้เกิดความสามัคคี
และมีความร่วมมือในการทางาน กิจกรรม
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดีที่คณะจัดทาขึ้น มีดังนี้
- โครงการอบรมสาหรับบริการ
นักศึกษาและคณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560
(ศคพ.2.4.1-02)
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและ
สร้างขวัญกาลังใจ “งานขึ้นปีใหม่ 2560”
(ศคพ.2.4.1-03)
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หลักฐาน
ศคพ.2.4.1-01:ปฎิทิน
กิจกรรมศูนย์คอมพิเตอร์
ศคพ.2.4.1-02:ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสาหรับ
กิจกรรมนักศึกษาและ
คณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
2560
ศคพ.2.4.1-03:ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาวะและสร้าง
ขวัญกาลังใจ “งานปีใหม่
2560”
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มี ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

 2 อาคารสถานที่สะอาดถูก ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอาคารสถานที่
สุขลักษณะและตกแต่ง สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
อย่างมีความสุนทรีย์
ความสุนทรีย์ โดยจัดให้เป็นบรรยากาศ
เพื่อการเรียนรู้ ที่ให้ข้อมูลและสารสนเทศ
แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป (ศคพ.2.4.201) ทั้งด้านบุคลากร ระบบเครือข่าย การ
ให้บริการวิชาการ และการประชาสัมพันธ์
ที่นาเสนอบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามอาคาร
สถานที่ (ศคพ.2.4.2-02)
 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสถานที่โดย
ทัศน์ให้สวยงาม
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ได้สวยงาม
สอดคล้อง กับธรรมชาติ สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นภูมิทัศน์เพื่อการ
สิ่งแวดล้อม
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา
รักษาอนุกรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ “Gree IT” ที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาและบุคลากรประหยัดพลังงาน
สร้างแนวคิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลด
กระดาษ ลดการเดินทาง (ศคพ.2.4.3-01)
 4 มีพื้นที่ที่เอื้อและส่งเสริม ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดพื้นที่ที่เอื้อและ
ต่อการจัดกิจกรรมและมี ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีการจัด
การจัดกิจกรรมอย่าง
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอ (ศคพ.2.4.4-01)
สม่าเสมอ
 5 ความพึงพอใจของผู้มี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สารวจความพึงพอใจ
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
ของบุคลากรและนักศึกษา ได้ระดับ
สภาพภูมิทัศน์และ
คะแนน 4.35 จากคะแนนเต็ม 5
สิ่งแวดล้อมของ
(ศคพ.2.4.5-01)
หน่วยงานไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
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หลักฐาน

ศคพ.2.4.3-01:ภาพ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
และภาพห้องสานักงาน

ศคพ.2.4.4-01:ภาพอาคาร
สถานที่ฯ และห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์
ศคพ.2.4.4-01:ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพ
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน

41

รายการข้อมูล
คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน

คะแนน
4.35

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4.00

ผลดาเนินงาน
4.35

คะแนนการประเมินตนเอง
4.35

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
- ผลการประเมินความพึงพอใจของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน (มรม.)

จุดเด่น
-

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.28 : การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี
(มรม.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. สนับสนุนพันธกิจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 ในประเด็นต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น การจัดหลักสูตรอบรมให้แก่นักศึกษา
การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
4. มีการอบรมความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ตามจุดเน้นสาขาวิชา ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ให้กับนักศึกษา
5. มีการประเมินผลความสาเร็จของตามตัวบ่งชีท้ ี่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายสหชัย งามชัยภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

โทรศัพท์ 091-0619968
โทรศัพท์ : 081-0646764
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ผลการดาเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไก
การพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด

 2 สนับสนุนพันธกิจ
ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ในประเด็นต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี เช่น
การจัดหลักสูตรอบรม
ให้แก่นักศึกษา การเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้
- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- สิ่งอานวยความสะดวก
เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีระบบและกลไกการการ
พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ได้จัดทา
ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย (ศคพ.2.2801) ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการที่ชัดเจนและดาเนินการตามระบบและ
กลไก(ศคพ.2.28.1-02) โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการการพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ศคพ.2.28.1-03) ศูนย์
คอมพิวเตอร์มีการประชุมวางแผนการพัฒนา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี(ศคพ.2.28.1-04)

หลักฐาน
ศคพ. 2.28.1-01:ระบบและกลไก
การบริการการพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สนับสนุนพันธกิจ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในยุค
ศตวรรษ ที่ 21 ให้กับนักศึกษา ดังนี้

ศคพ. 2.28.2-01:โครงการอบรม
เสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้าน
ICT ของนักศึกษาตามจุดเน้น
ของคณะวิชา

1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
-โครงการอบรมเสริมทักษะความ

เชี่ยวชาญด้าน ICT ของนักศึกษาตาม
จุดเน้นของคณะวิชา(ศคพ. 2.28.2-01)
2) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการ
นักศึกษา ในการสืบค้นข้อมูล และใช้บริการ
(ศคพ. 2.28.2-02)

ศคพ. 2.28.1-02:แผนปฏิบัติการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศคพ. 2.28.1-03:คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ศคพ. 2.28.1-04:รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประจาศูนย์
คอมพิวเตอร์

ศคพ. 2.28.2-02:ภาพ
ห้องปฏิบัติการในการให้บริการ
นักศึกษา
ศคพ. 2.28.2-03:เว็บไซต์
ให้บริการ www.cc.rmu.ac.th

3) บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ศูนย์
คอมพิวเตอร์ เผยแพร่ที่เว็บไซต์
www.cc.rmu.ac.th (ศคพ.2.28.2-03)
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 3 มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
 4 มีการอบรมความเชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ตาม
จุดเน้นสาขาวิชา
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์
ให้กับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณลงสู่
ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี(ศคพ.2.28.3-01)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ตาม
จุดเน้นสาขาวิชาส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
จานวน 1 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย
-โครงการอบรมเสริมทักษะความ

หลักฐาน
ศคพ. 2.28.3-01: แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ ปี 2560

ศคพ. 2.28.4-01: โครงการ

อบรมเสริมทักษะความ
เชี่ยวชาญด้าน ICT ของ
นักศึกษาตามจุดเน้นของคณะ
วิชา

เชี่ยวชาญด้าน ICT ของนักศึกษาตาม
จุดเน้นของคณะวิชา(ศคพ. 2.28.4-01)
 5 มีการประเมินผล
ความสาเร็จของตาม
ตัวบ่งชีท้ ี่วัดความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ประเมินผลความสาเร็จ
ของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และนาผลประเมินมา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมวิชาการในรอบปี
ถัดไป (ศคพ. 3.2.6-01)

ศคพ. 2.28.5-01: แผนปฏิบัติ
ราชการ ปี 2560
ศคพ. 2.28.5-01: ร่าง
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สนับสนุนพันธกิจ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในยุคศตวรรษ ที่ 21 ให้กับนักศึกษา
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ตามจุดเน้นสาขาวิชาส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.29 : การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มรม.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการจัดกิจกรรมอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ใน
สถาบัน
3. มีการให้บริการห้องปฏิบัติการที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลา
4. มีการให้บริการคาปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

นายนราธิป ทองปาน
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบตัว
นายสหชัย งามชัยภูมิ
บ่งชี้ :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

โทรศัพท์ : 091-0619968
โทรศัพท์ : 081-0646764

ผลการดาเนินการ
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไก
การให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีระบบและกลไกการการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทา
ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย (ศคพ.2.29-01)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่
ชัดเจนและดาเนินการตามระบบและกลไก
(ศคพ.2.29.1-02) โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน
ศคพ. 2.29.1-01:ระบบและ
กลไกการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศคพ. 2.29.1-02:แผนปฏิบัติ
การศูนย์คอมพิวเตอร์
ศคพ. 2.29.1-03:คาสั่งแต่งตั้ง
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

 2 มีการจัดกิจกรรมอบรม
ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษา บุคลากร
และอาจารย์ในสถาบัน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
(ศคพ.2.29.1-03) ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการประชุม คณะกรรมการการให้บริการ
วางแผนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ศคพ.2.29.1-04)
ศคพ. 2.29.1-04:รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประจา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บุคลากร และอาจารย์ในสถาบัน ดังนี้
6.

โครงการอบรมด้านคอมพิวเตอร์

ศคพ. 2.29.2-01: โครงการ
อบรมด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย(ศคพ.
2.29.2-01)

 3 มีการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
ที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และ นอกเวลา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูล
และใช้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลา ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ศคพ.
2.29.3-01)

ศคพ. 2.29.3-01 : ภาพ
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการใน
การสืบค้นข้อมูล และใช้
บริการ

 4 มีการให้บริการคาปรึกษา
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการให้บริการคาปรึกษา
ข้อมูลข่าวสาร ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่นการซ่อมบารุง ระบบเครือข่าย
และการอบรม(ศคพ.2.29.4-01)

ศคพ. 2.29.4-01 : ภาพการ
ให้บริการคาปรึกษา ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 5 มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนด้าน
การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6 มีการประเมินผล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนสนับสนุนด้านการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ศคพ.2.29.5-01)

ศคพ. 2.29.5-01: แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ประเมินผลความสาเร็จ

ศคพ. 2.28.5-01: แผนปฏิบัติ
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มี

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ความสาเร็จ และนาผล
การประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป

ผลการดาเนินงาน
และนาผล การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป(ศคพ.
2.29.6-01)

หลักฐาน
ราชการ ปีงบประมาณ 2560
-ศคพ. 2.28.5-01: ร่าง
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลดาเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั บุคลากร และ
อาจารย์ในสถาบันอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
-
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สรุปผลการประเมิน รายกลุ่มตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม

ผลการประเมิน
จุดเด่น

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 :กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ต่อเนื่อง
ประจาและมีการดาเนินตามแผนที่กาหนดอย่างเคร่งครัด มีการกาหนด
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯมีการดาเนินการตามแผน และมีการติดตาม ผล
การดาเนินงาน การจัดการทาคารับรองการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ประจาปีงบประมาณ 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 :ภาวะผู้นาของผู้บริหารของศูนย์คอมพิวเตอร์ (สกอ. 7.1)
ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีแผนบริหารความเสี่ยง และมีการติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน และรายงานมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 :ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
จุดที่ควรพัฒนา
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กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ

จุดเด่น

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.)
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ในปีถัดไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.28: การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี(มรม.)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สนับสนุนพันธกิจ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใน
ยุคศตวรรษ ที่ 21 ให้กับนักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ตามจุดเน้นสาขาวิชาส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.29 : การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มรม.)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร และอาจารย์ในสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ประเภทสถาบัน







กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค 1 สภาบันทีเ่ น้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

3.1 ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตนเอง

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

4.93
4.83
4.89
ระดับดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ

เกณฑ์การประเมิน
ช่วงคะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

3.2 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

7 ข้อ

8 ข้อ

5.00

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

4.00

4.54

4.54

4 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและ

6 ข้อ

7 ข้อ

5.00

8 ข้อ

9 ข้อ

5.00

(ผลการประเมิน)

4.93

4.00

4.62

4.62

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารของศูนย์
คอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

งบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับใช้บริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

4.00

ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่ น

12
12

100

5.00

4.35

4.35

4.35

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

เสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.28 การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.29 การให้บริการด้านเทคโนโลยี

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

สารสนเทศ
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
ช่วงคะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

(ผลการประเมิน)
(ผลการประเมิน)

4.83
4.89

ภาคผนวก ก
เป้าหมายรายตัวบ่งชี้

ตาราง เป้าหมายรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้

ที่มาของ
ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

สกอ. 1.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของศูนย์คอมพิวเตอร์

สกอ. 7.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารของศูนย์

สมศ. ๑๓

หน่วยงานดาเนินการประเมิน
ผู้บริหารเอง

คอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

สกอ. 7.2

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

สกอ. 7.4

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

สกอ. 8.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สกอ. 9.1

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มรม.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

มรม.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ

มรม.

ประเมินโดยหน่วยงานกลาง

ทักษะในวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มรม.

ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.28 การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

มรม.

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.29 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งหมด .....13.... ตัวบ่งชี้

มรม.

หน่วยงานดาเนินการประเมินเอง

ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

