รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

ศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วงรอบการประเมินปการศึกษา 2561
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สวนที่ 1
สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค
เริ่มแรกในการจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากการใหบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษากอนหนานั้นมีอยูอยางกระจัด
กระจายตามอาคารตาง ๆ ซึ่งไมสะดวกในการบริหารจัดการ โดยมีการจัดตั้งครั้งแรกอยูที่ชั้น 1 อาคาร 8 และ
มีการขยายพื้นที่การใหบริการโดยไดยายมายัง ชั้น 1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ซึ่งเปนที่ตั้งในปจจุบัน
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดดําเนินการพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการ
ใหบริการ โดยมีแนวความคิดที่มุงเนนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพื่อสนับสนุนพัฒนาการ
ดานการศึกษาของนักศึกษา อาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และเพื่อวางพื้นฐานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ใหสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยศูนยคอมพิวเตอร มีการใหบริการดังนี้
บริการวิชาการ จัดการดานการฝกอบรมใหแก นักศึกษา อาจารยบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและ
บุคลากรภายนอกมหาวิ ทยาลั ย บริ การติ ดตั้ง ซอมบํารุงระบบคอมพิว เตอรและเครือขาย ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
บริการดานอุปกรณคอมพิวเตอร ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร บริการดานการคนควา
สืบคนขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ เครื่องสแกนภาพ เปนตน
นอกจากงานบริการดังกลาวแลวแลว ศูนยคอมพิวเตอรยังรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ
มีเทคโนโลยีที่ทัน สมัยพรอมใชงานและสามารถบริการคอมพิว เตอร และเทคโนโลยีส ารสนเทศแกหนว ยงาน
ภายในทองถิ่นอีกดวย
ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร มีดังนี้
พ.ศ. 2540 – 2545
พ.ศ. 2546 – 2548
พ.ศ. 2548 – 2548
พ.ศ. 2548 – 2554

นายวิทยา อารีราษฎร
นายสนิท ตีเมืองซาย
นายสิทธิชัย บุษหมั่น
ผศ.ณัฐพงษ พันธุมณี
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อาจารย 2 ระดับ 6
อาจารย 1 ระดับ 5
ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
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พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2556 – 2560
พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน

ผศ.กาญจนา คําสมบัติ
นายนราธิป ทองปาน
นายประภากร ศรีสวางวงศ

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
อาจารย
อาจารย

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถานที่ตั้ง ตั้งอยูที่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค
ตําบลตลาด อําเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น 1 (ตรงขามสนาม 3)
โทรศัพท 043 722118-9 ตอ 2127 http://cc.rmu.ac.th ดังภาพแผนที่ดานลาง

1.2 วิสัยทัศน มูลคาหลัก พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย
วิสัยทัศน
บริการวองไว กาวไกลดวยนวัตกรรมดิจิทัล มุงสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน
มูลคาหลัก
1. การบริการที่สงมอบ (Commitment) มีการใหบริการที่หลากหลาย รวดเร็ว ไดมาตรฐาน ซึ่งสราง
ความพึงพอใจและกอใหเกิดผลกระทบ (impact) แกผูใชงานทุกกลุม
2. นวัตกรรม (Innovation) พัฒนาและผลักดันการดําเนินงานโดยอาศัยนวัตกรรมที่พัฒนา/ตอยอด
ขึ้นเองเปนหลัก
3. การเพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment) พัฒนาและผลักดันขีดความสามารถและศักยภาพของ
ทั้งบุคลากรและทรัพยากรเพื่อความคุมคาและประสิทธิภาพสูงสุด
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พันธกิจ
1. เปนศูนยกลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ใหบริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย แกบุคลากรและนักศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและสารสนเทศการบริหารงานมหาวิทยาลัย
5. เปนหนวยงานในการประสาน กําหนดแผนงานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อ
กาวสูความเปนเลิศ
6. สรางนวัตกรรมใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เพื่อเขาสูระดับประเทศ
7. พัฒนาระบบเครือขายมหาวิทยาลัยใหทันสมัยกับเทคโนโลยีที่สอดคลองกับผูใชงาน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาบุคลากร
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
4. พัฒนาการบริการและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. บุคลากรมีความมั่นคงและกาวหนาในสายอาชีพ
3. บุคลากรมีทักษะการสื่อสารที่ตอบสนองตอการทํางานในระดับสากล (แรงงานในศตวรรษที่ 21)
4. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและปฎิบัติงานเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ระบบเครือขายแบบใชสายภายในมหาวิทยาลัยมีความเร็วในการสื่อสารไมนอยกวา 1Gbps
6. ระบบเครือขายแบบไรสายภายในมหาวิทยาลัยสามารถรองรับการใหบริการไดไมต่ํากวามาตรฐาน
IEEE802.11n
7. มีระบบสํารองไฟฟาที่เพียงพอสําหรับทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศมีเสถียรภาพในการใหบริการ
9. ระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองตอการดําเนินงานเพื่อการแขงขันของมหาวิทยาลัย
10. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามีความมั่นคง ปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากล
11. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาสามารถใหบริการไดอยางเทาเทียม
12. เกิดมูลคาจากงานวิจัยหรือนวัตกรรมดิจิทัล
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13. ผูรับบริการไดรับการบริการอยางทันชวงเวลาและทั่วถึง
14. มีการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรผานชองทางอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ
15. นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาความรู/ศักยภาพดานเทคโนโลยี
16. สารสนเทศที่ตอบสนองตอนโยบายของประเทศ/มหาวิทยาลัย
17. นักวิชาการคอมพิวเตอร/ผูปฎิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องไดรับการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะดาน
กลยุทธ
1. สงเสริม/สนับสนุนบุคลากรใหเขารับการอบรมพัฒนาความรูจากหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อการอบรมในแผนงบประมาณประจําป
3. สงเสริม/สนับสนุนบุคลากรใหเขารับการอบรมทดสอบความรู/ความเชี่ยวชาญจากหนวยงาน/
มาตรฐานระดับสากล
4. สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรทําผลงานเพื่อการขอประเมินตําแหนงในระดับปฎิบัติการที่สูงขึ้น
5. ประชาสัมพันธ/ชักจูงใหบุคลากรเห็นถึงผลประโยชนในการดํารงต่ําแหนงที่สูงขึ้น
6. จัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมการใชงานภาษาตางประเทศ
7. สงเสริมใหบุคลากรเขาทดสอบความรูภาษาอังกฤษ
8. สอดแทรกภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงานใหมากขึ้น
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและควบคุมใหเปนไปตามระเบียบ
10. จัดทําระบบและรายงานสภาพการติดตั้งระบบเครือขายเฉพาะที่
11. จัดหาอุปกรณ/สายสัญญาณทดแทนใหเปนไปตามมาตรฐาน
12. ทําการทดสอบและรายงานสภาพการติดตั้งสายสัญญาณใยแกวนําแสงภายในมหาวิทยาลัย
13. จัดหา/ซอมแซม อุปกรณและสายสัญญานใหเปนไปตามมาตรฐาน
14. จัดทําระบบและรายงานสภาพการติดตั้งAccess Point
15. จัดหาอุปกรณ/สายสัญญาณทดแทนใหเปนไปตามมาตรฐาน
16. ทําการสํารวจและรายงานสภาพความตองการและการเชื่อมตอระบบไฟฟาของทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
17. จัดหาระบบสํารองไฟฟาเพิ่มเติมตามความจ�ำเปน
18. จัดทําแผนงานการบูรณะเครื่อง Power Generatorและจัดทํารายงานการตรวจสอบตาแผนงาน
19. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานของ CoreSwitch
20. จัดหา/ติดตั้งระบบสํารองไฟสําหรับ Core Switch
21. จัดหา/พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพการทํางานของCore Switch
22. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานของเครื่องแมขายในศูนยคอมพิวเตอร
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23. จัดหา/ติดตั้งระบบสํารองไฟสําหรับเครื่องแมขายในศูนยคอมพิวเตอร
24. จัดหา/พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องแมขายภายในศูนยคอมพิวเตอร
25. พัฒนาการใชสภาพแวดลอมผานระบบ Cloud ที่มีเสถียรภาพสูงในการใหบริการ
26. โอนยาย/ติดตั้งเว็บไซตใหทํางานบนระบบ Cloud
27. จัดทําแผนการสํารองขอมูล
28. จัดทําแหลงสํารองขอมูลบนระบบ Cloud
29. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะบูรณาการหรือธุรกิจอัจฉริยะ(Business
Intelligence) เพื่อการแขงขันของมหาวิทยาลัย
30. จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรที่สอดคลองลงในแผนงาน
31. จัดหา/จัดทําระบบการประเมินแบบทันทวงที
32. สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูดานความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาระบบ
33. จัดหา/สงเสริมใหใชเครื่องมือที่เกี่ยวของเพื่อการทดสอบระบบสารสนเทศ
34. พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยภายใตเครื่องแมขายที่มี Certificate
35. สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูในการออกแบบตามแนวทาง WCAG
36. ทําการตรวจสอบ/สอบทานระบบผานเครื่องมือ Validate ที่เปนมาตรฐาน
37. สงเสริมใหบุคลากรขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือจากหนวยงาน
ภายนอก
38. สงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรนําเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมตอสาธารณะ โดยการใหงบประมาณ
สนับสนุน
39. สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน
40. จัดทําแนวปฎิบัติ/มาตรฐานการใหบริการ
41. จัดทํา/จัดหาระบบการประเมินจากผูใชบริการแบบทันทวงทีและหลากหลาย
42. มุงเนนพัฒนาระบบพื้นฐาน/Platform ที่มีการใหบริการในปจจุบัน
43. จัดทําโครงการอบรมที่สอดคลอง หลากหลาย และทันตอเหตุการณ
44. จัดทําโครงการอบรมที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเฉพาะกลุม
45. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากรเฉพาะกลุม
46. สงเสริมใหเกิดการยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากรเฉพาะ
กลุมจากฝายบริหาร
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1.3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
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1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร เจาหนาที่ปจจุบัน
อาจารยประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายอนุกุล บุตรพรม
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นางสาวศศิประภา รังษา
เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร
นายสหชัย งามชัยภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายปริชย สุริยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายทินกร ผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายเอกพันธ คําพิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายเจษฏา กลิ่นเกลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายกัมปนาท ลุนใต
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายนครินทร มวงออน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายคาวี หวานแท
นักวิชาการคอมพิวเตอร
1.5 จํานวนอาจารย และบุคลากร
ลําดับ
1
2
3
4

ตําแหนง
อาจารย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
1
9
1
1

หมายเหตุ
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1.6 ขอมูลพื้นฐานโดยตอเนื่องกับงบประมาณ
งบประมาณศูนยคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2560*
ลําดับ
1
2
3

รายการ
งบ บกศ.
งบประมาณ กศ.บป.
บัณฑิตศึกษา
รวมเงิน

ไดรับจัดสรร
4,339,600 บาท
210,500 บาท
408,900 บาท
4,959,000 บาท

* ไมรวมคาจางบุคลากร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2560
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1.8 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
กลุมตัวบงชี้รวม
ขอเสนอแนะ
ควรมีการกําหนดและจัดสรร
งบประมาณในแตละโครงการ

เรื่องที่แกไข
ตัวบงชี้ 1.1 :กระบวนการพัฒนาแผน
ศูนยคอมพิวเตอรควรมีการจัดสรร
งบประมาณใหชัดเจน

ควรมีการวิเคราะหและจัดทําแผน ตัวบงชีท้ ี่ 1.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง
จัดทําแผนวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป

แนวทางพัฒนา

ผูรับผิดชอบ

โครงการ

ทบทวนแผนงบประมาณและผลการ
1 ตุลาคม 2561 พิจารณาของกรรมการศูนยคอมพิวเตอร 30 กันยายน 2562
มาปรับปรุงเปนแผนงบประมาณ

ศูนยคอมพิวเตอร

จัดประชุมจัดทําแผน
งบปรมาณ

ทบทวน และปรับปรุงเปนแผนกลยุทธ

ศูนยคอมพิวเตอร

จัดประชุมจัดทําแผน
ความเสี่ยง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2560

กําหนดเวลา

1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562
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กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ขอเสนอแนะ

เรื่องที่แกไข

ควรมีการผลการประเมิน/ปญหา ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 : ระบบการพัฒนาบุคลากร
มาปรับปรุงในแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
ควรมีการนําผลการประเมิน/ปญหา
มาปรับปรุงในการทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย
ขอมูลในเว็บไซตควรมีความ
สนับสนุน
ปจจุบนั อยูเสมอ

แนวทางพัฒนา
นําขอสรุปปญหา/ขอเสนอผลการ
ประเมิน มาทบทวนเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร

กําหนดเวลา

ผูรับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562

ศูนยคอมพิวเตอร

โครงการ
จัดประชุมจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร

การเผยแพรทางดานขอมูล
สารสนเทศควรมีการ
ประชาสัมพันธใหถึงทั่วถึง
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สวนที่ 2
รายงานการประเมินตนเอง
ศูนยคอมพิวเตอรไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 จํานวน
13 ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
องคประกอบ/ชื่อตัวบงชี้

ที่มาของ
ตัวบงชี้

หมายเหตุ

กลุมตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

สกอ. 1.1

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารของศูนยคอมพิวเตอร

สกอ. 7.1

ตัวบงชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

สมศ. 13

ของศูนยคอมพิวเตอร
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู

สกอ. 7.2

ตัวบงชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

สกอ. 7.4

ตัวบงชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

สกอ. 8.1

ตัวบงชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษ

สกอ. 9.1

หนวยงานดําเนินการประเมิน
ผูบริหารเอง

ภายใน
กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

มรม.

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

มรม.

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

มรม.

ประเมินโดยหนวยงานกลาง

ความรูและทักษะในวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

มรม.

หนวยงานดําเนินการประเมินเอง

ที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.28 การ พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและ
24

มรม.

เทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 2.29 การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรม.

รวมทั้งหมด ...13... ตัวบงชี้
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2560
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กลุมตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ที่ 1.1

: กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1.

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

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในศูนย
คอมพิวเตอร และไดรับความเห็นชอบจากศูนยคอมพิวเตอร โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2555-2559)
มีการถายทอดแผนกลยุทธของสํานักไปสูบ ุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ
มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปครบทุกพันธกิจ
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและศูนยคอมพิวเตอรเพื่อพิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของศูนยคอมพิวเตอรไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายอนุกุล บุตรพรม
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

โทรศัพท : 6129
โทรศัพท : 085-5655395
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ผลการดําเนินการ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่
สอดคลองกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในศูนย
คอมพิวเตอร และไดรับ
ความเห็นชอบจากศูนย
คอมพิวเตอร โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลอง
กับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2560-2564) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธ
ของสํานักไปสูบ ุคลากรของ
ศูนยคอมพิวเตอร

ผลการดําเนินงาน
-ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบนั ของศูนย
คอมคอมพิวเตอร (ศคพ.1.1.1-1)
-จัดทําแผนยุทธศาสตรศูนยคอมพิวเตอร
โดยคณะกรรมการบริหารศูนยคอมพิวเตอร
และบุคลากรไดวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
วัตถุประสงค (ศคพ.1.1.1-2) และแผนการ
ดําเนินงานประจําป ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
ฉบับที่ 12 (ศคพ.1.1.1-3)

-ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการเผยแพรแผนกล
ยุทธศูนยคอมพิวเตอร (ศคพ.1.1.1-4) และ
มีการถายทอดจากศูนยคอมพิวเตอร ลงสู
ระดับฝาย (ศคพ.1.1.1-5) ตามโครงสรางของ
ศูนยคอมพิวเตอร (ศคพ.1.1.1-6)

 3 มีกระบวนการแปลงแผน -ศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดทําแผน
กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561
ประจําปครบทุกพันธกิจ
(ศคพ.1.1.1-7) และมีการกําหนดตัวชี้วัด ซึ่ง
โครงการที่จัดทําตองตอบสนองพันธกิจของ
ศูนยคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงจากพันธกิจ
มหาวิทยาลัย (ศคพ.1.1.1-8)
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หลักฐาน
ศคพ.1.1.1-1 : รายงานการ
ประชุม (การทบทวนแผน
งบประมาณ, การบริ หาร
โครงสร้ าง ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจําปี งบประมาณ 2561)
ศคพ.1.1.1-2 : แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สอดคล้ องแผน
ยุทธศาสตร์ มรม.
ศคพ.1.1.1-3 : แผนพัฒนา
การศึกษา มรม.ฉบับที่ 12

ศคพ.1.1.1-4 : เผยแพร่แผน
ยุทธศาสตร์ ศนู ย์คอมพิวเตอร์ เว็บ
ไซด์ www.cc.rmu.ac.th
ศคพ.1.1.1-5 : รายงานการ
ประชุมการบริ หารโครงสร้ าง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
งบประมาณ 2561
ศคพ.1.1.1-6 : โครงสร้ างของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศคพ.1.1.1-7 : แผนงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ 2561
ศคพ.1.1.1-8 : รายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ
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มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการประจําป
และคาเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป
 5 มีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบทุกพันธกิจ

ผลการดําเนินงาน
-ศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดทําแผน
งบประมาณ ปงบประมาณ 2561 และมีการ
กําหนดตัวบงชี้แผนงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2561 (ศคพ.1.1.1-9)
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนงบประมาณ งบประมาณ 2561
(ศคพ.1.1.1-11)
-จัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผน
งบประมาณ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้ง 4
พันธกิจ เพื่อกําหนดแนวทาง และเวลาใน
การดําเนินงาน (ศคพ.1.1.1-12)
-ดําเนินงานตามแผนงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2561 (ศคพ.1.1.1-13)

หลักฐาน
ศคพ.1.1.1-9 : แผนงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ 2561
ศคพ.1.1.1-10 : แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12

ศคพ.1.1.1-12 : แผน
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 2561
ศคพ.1.1.1-13 : แบบฟอร์ ม
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ศคพ.1.1.1-14 : บบฟอร์ ม
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ

 6 มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบ ริหาร
เพื่อพิจารณา

-ศูนยคอมพิวเตอรมีการรายงานตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติราชการตามคํารับการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ ปละ 2 ครั้ง
คือ 6,9 เดือน (ศคพ.1.1.1-14)

 7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารและศูนย
คอมพิวเตอรเพื่อพิจารณา

-ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งรายงานผลตอผูบริหาร
ศูนยคอมพิวเตอรในรอบ 6,9 เดือน (ศคพ.
1.1.1-15)

ศคพ.1.1.1-15 :บบฟอร์ ม
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6,9
เดือน

 8 มีการนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และ

-ศูนยคอมพิวเตอรมีการ นําผลการประเมิน
พิจารณาขอคิดเห็นและเสนอผูบ ริหารมา

ศคพ.1.1.1-16 แผนยุทศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ

6,9 เดือน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
ขอเสนอแนะของศูนย
คอมพิวเตอรไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

ผลการดําเนินงาน
จัดทําแผนยุทศาสตรศูนยคอมพิวเตอร
ปงบประมาณ 2561 (ศคพ.1.1.1-16)

หลักฐาน
2561

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
7 ขอ

ผลดําเนินงาน
8 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดเดน
ศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ ารที่ตอเนื่องปะจําและมีการดําเนินตามแผนที่กําหนด
อยางเครงครัด มีการกําหนด โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯมีการดําเนินการตามแผน และมีการติดตาม ผลการ
ดําเนินงาน การจัดการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ

จุดที่ควรพัฒนา
-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารของศูนยคอมพิวเตอร (สกอ. 7.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1.

ผูบริหารของศูนยคอมพิวเตอรปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา

2.

ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาศูนย
คอมพิวเตอร
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของศูนยคอมพิวเตอรยังบุคลากรในศูนยคอมพิวเตอร
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในศูนยคอมพิวเตอรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวตั ถุประสงคของศูนย
คอมพิวเตอรเต็มตามศักยภาพ
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของศูนยคอมพิวเตอรและผูมีสวนไดสวน
เสีย
บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรและผูมีสว นไดสวนเสียประเมินผลการบริหารงานผูบ ริหาร และผูบ ริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

3.
4.
5.
6.
7.

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไป
ตามเกณฑของ สมศ.

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายคาวี หวานแท
นักวิชาการคอมพิวเตอร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

โทรศัพท : 6129
โทรศัพท : 083-2820374
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ผลการดําเนินการ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
-ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรปฏิบตั ิหนาทีตาม
 1 ผูบริหารของศูนย
คอมพิวเตอรปฏิบัติหนาที่ พันธกิจศูนยคอมพิวเตอร (ศคพ.1.2.1-01)
ตามที่กําหนดครบถวนและ
มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
ลวงหนา

หลักฐาน
ศคพ.1.2.1-01 : รายงานการ
ประเมินผลตามหลักธรรมาภิ
บาล

 2

ผูบริหารมีวิสัยทัศน
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอด ไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ มีการ
นําขอมูลสารสนเทศเปน
ฐาน ในการปฏิบัตงิ านและ
พัฒนาศูนยคอมพิวเตอร

-ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร มีวิสัยทัศน
ศคพ.1.2.2-01 : แผน
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน(ศคพ.1.2.2ยุทธศาสตรศูนยคอมพิวเตอร
01)และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร ทุก
ระดับ มีความสามารถวางแผนกลยุทธ มีการ ศคพ.1.2.2-02 : แผนปฏิบัติ
ราชการศูนยคอมประจําป
นําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน (ศคพ.1.2.2- งบประมาณ 2561
02)

 3

ผูบริหารมีการกํากับ
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของ
ศูนยคอมพิวเตอรไปยัง
บุคลากรในศูนย
คอมพิวเตอร

-ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร มีการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย (ศคพ.1.2.3-01) รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงาน
ของศูนยคอมพิวเตอรไปยังบุคลากรในสํานัก
(ศคพ.1.2.3-02)

ศคพ.1.2.3-01 :รายงานการ
ปฏิบัติการศูนยตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ
2561
ศคพ.1.2.3-02 : รายงานการ
ประชุมการมอบภาระงาน

- ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรสนับสนุนให
บุคลากรในศูนยมสี วนรวมใน
การบริหารจัดการ ใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม(-ศคพ.1.2.4-01)

ศคพ.1.2.4-01 : โครงสรางศูนย
คอมพิวเตอร

 4 ผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรในศูนย
คอมพิวเตอรมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการให
อํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความ
เหมาะสม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561
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มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 5 ผูบริหารถายทอดความรู
และสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวตั ถุประสงค
ของศูนยคอมพิวเตอรเต็ม
ตามศักยภาพ

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรถายทอดความรูใน ศคพ.1.2.5-01 :แผนพัฒนา
เรื่องงานการพัฒนาศักยภาพองคการ
บุคลากร
(competency) (ศคพ.1.2.5-01)
และสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพือ่ ใหสามารถ ศคพ.1.2.5-02 :หนังสือคําสั่งไป
ทํางานบรรลุวตั ถุประสงคของศูนยเต็มตาม
ราชการอบรม
ศักยภาพโดยสงบุคลากรไปอบรม
ในเรื่องที่ตองการพัฒนา(ศคพ.1.2.5-02)
ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรบริหารงานดวย
ศคพ.1.2.6-01 :รายงานผลการ
 6 ผูบริหารบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล โดยศูนยไดมกี ารประเมิน ประเมินการบริหารตามหลักธรร
โดยคํานึงถึงประโยชนของ การบริหารงานผูบริหาร(ศคพ.1.2.6-01)
มาภิบาล
ศูนยคอมพิวเตอรและผูมี
สวนไดสวนเสีย
 7 บุคลากรของศูนย
คอมพิวเตอรและผูมีสวนได
สวนเสียประเมินผลการ
บริหารงานผูบริหาร และ
ผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม

ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรไดนําผลการ
ประเมินการบริหารงานผูบ ริหาร ไปปรับปรุง
ในปถัดไป(ศคพ.1.2.7-01)

ศคพ.1.2.7-01 : รายงานผลการ
ประเมินการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรรับทราบ
ขอเสนอแนะของบุคลากร(ศคพ.1.2.7-02)

ศคพ.1.2.7-02 รายงานการ
ประชุมผูบ ริหารรับทราบ

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

7 ขอ

7 ขอ

5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

จุดเดน
ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

จุดที่ควรพัฒนา
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ตัวบงชี้ 1.3
: การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร(สมศ. ๑๓)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรและผูมีสวนไดสวนเสีย
(คะแนนเต็ม 5)
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายคาวี หวานแท
นักวิชาการคอมพิวเตอร

โทรศัพท : 6129
โทรศัพท : 083-2820374

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนการกํากับดูแลสํานักรวมทั้งทบทวนกรอบ
ทิศทางการดําเนินงานของสํานักตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารสํานัก
2.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสํานักโดยมีเอกสารหรือ
หลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบ ริหารสถาบันไดกาํ หนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรม
ในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสํานัก
3.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบในดาน
นโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคลดานการเงินและงบประมาณโดยเฉพาะ การดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของสํานัก
4.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสํานักที่กาํ หนดใหมีระบบการประเมินผูบริหารโดย
บุคลากรของสํานัก
5.รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบริหารสํานัก
ผลการดําเนินการ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงรายละเอียดการ
กําหนดหรือทบทวนการ
กํากับดูแลสํานักรวมทั้ง
ทบทวนกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของสํานักตาม
หนาที่และบทบาทของ
ผูบริหารสํานัก

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรมีการกําหนดและทบทวน ศคพ.1.3.1-01 : โครงสราง
การกํากับดูแลศูนยคอมพิวเตอร(ศคพ.1.3.1-01)
การปฏิบัติงาน
รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของ
ศคพ.1.3.1-02 : ปฏิบัติ
สํานักตามหนาที่และบทบาทของสํานัก(ศคพ.1.3.1ราชการตามคํารับรองการ
02)
ปฏิบัติการปงบประมาณ
2561 (KPI)
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มี ขอ
 2



3



4



5

เกณฑการประเมิน
เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงรายละเอียดการ
ดําเนินการตามระบบการ
กํากับดูแลสํานักโดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือ
รายงานหรือบันทึกการ
ประชุมที่แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสถาบันได
กําหนดใหมีกระบวนการที่
เปนรูปธรรมในการจัดการ
เพื่อใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสํานัก
เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงใหเห็นวาผูบริหารมี
การติดตามผลการ
ดําเนินงานสําคัญ เชน
ระบบในดานนโยบายและ
แผน ดานการบริหารงาน
บุคคลดานการเงินและ
งบประมาณโดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของสํานัก
4.เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงใหเห็นถึงนโยบาย
ของสํานักที่กําหนดใหมี
ระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยบุคลากรของ
สํานัก
5.รายงานการสังเคราะห
มติหรือนโยบาย รวมทัง้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจของผูบริหาร

ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรมีกระบวนการที่เปน
รูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานัก โดยการให
จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามคํารับรองการ
ปฏิบัติการปงบประมาณ 2560 (ศคพ.1.3.1-01),(
ศคพ.1.3.2-02)

หลักฐาน
ศคพ.1.3.2-01 : รายงาน
ปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2561(KPI)
ศคพ.1.3.2-02 :
รายงานการประชุม เลือก
ตัวชี้วัดและการรายงานผล
ตัวชี้วัด

-ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานจากการราย ศคพ.1.3.3-01 :
โครงการตามตัวชี้วัด (ศคพ.1.3.3-051
รายงานการปฏิบตั ิการศูนย
คอมพิวเตอรตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ
2561(KPI ศูนยคอมพิวเตอร)

-ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการประเมินผูบริหารศูนย
คอมพิวเตอร โดยการประเมินจากบุคลากรภายใน
ศูนยคอมพิวเตอร และภายนอกศูนยคอมพิวเตอร
(ศคพ.1.3.4-01)(ศคพ.1.3.4-02)

ศคพ.1.3.4-01 :
รายงานการประเมินผลการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ศคพ.1.3.4-02 :
รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบ ริหาร
-ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรมีการสังเคราะหมติจาก ศคพ.1.3.5-01 :
สรุปรายงานการประเมินผลการบริหารตามหลักธรร รายงานการประเมินผลการ
มาภิบาล(ศคพ.1.3.5-01)และรายงานการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูบ ริหาร (ศคพ.1.3.5-
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
สํานัก

ผลการดําเนินงาน
02)

หลักฐาน
ศคพ.1.3.5-02 :
รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบ ริหาร

ผลการดําเนินการ
ศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร ไดแก
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร (อาจารยประภากร ศรีสวางวงศ) โดยบุคลากรศูนยและผูมีสวนไดสวนเสีย คือ
บุคลากรทางดานคอมพิวเตอรของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายการ
คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรและผูมีสวนไดสวนเสีย

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ระดับ 4.00

ผลดําเนินงาน
4.51

คะแนนการประเมินตนเอง
4.51

คะแนน
4.51

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

-
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 : การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู (สกอ. 7.2)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1.
2.
3.
4.

5.

มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของศูนย
คอมพิวเตอร อยางนอย 1 ดาน
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ
1
มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไป สูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งทีม่ ีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit
knowledge)
มีการนําความรูทไี่ ดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบนั หรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายเอกพันธ คําพิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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ผลการดําเนินการ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการกําหนดประเด็น
ความรูและเปาหมายของ
การจัดการความรู ที่
สอดคลองกับแผกลยุทธ
ของศูนยคอมพิวเตอรอยาง
นอย 1 ดาน
 2 กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรู
ที่กําหนดในขอ 1

 3

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
- ศูนยคอมพิวเตอร มีการกําหนดประเด็น
ศคพ.1.4.1-01 : แผนกลยุทธ
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่ ศูนยคอมพิวเตอร 5 ป
สอดคลองกับแผนกลยุทธศูนยคอมพิวเตอร 5
ป (ศคพ.1.4.1-01)

- ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการกําหนด
กลุมเปาหมายสําหรับการพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถ โดยชี้แจงในที่ประชุม
ของหนวยงาน ระบุใหบุคลากรแตละคน
เสนอหลักสูตรที่ตองการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง (ศคพ. 1.4.2-01) โดย
อางอิงตามแผนแผนกลยุทธศูนยคอมพิวเตอร
5 ป (ศคพ. 1.4.2-02)

มีการแบงปนและ
-ศูนยคอมพิวเตอรมีสงบุคลากรเขาอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร (ศคพ. 1.4.3ความรู ทักษะของผูมี
01, ศคพ. 1.4.3-02)
ประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1
และเผยแพรไป สูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด

 4 มีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูที่กาํ หนดใน
ขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณ

- ศูนยคอมพิวเตอรไดทําการจัดหลักสูตร
อบรมสําหรับบุคลากร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การดําเนินงานสื่อสารแบบ
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย” (ศคพ.1.4.4-01)
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ศคพ.1.4.2-01 : บันทึกการ
ประชุมศูนยคอมพิวเตอร
ศคพ.1.4.2-02 : แผนกลยุทธ
ศูนยคอมพิวเตอร 5 ป

ศคพ. 1.4.3-01 : บันทึก
ขอความขออุญาตไปราชการ
“การสรางสื่อ Infographic
Presentation ในยุคไทแลนด
4.0”
ศคพ. 1.4.3-02 : บันทึก
ขอความขออุญาตไปราชการ
“Adobe Illustrator CC
2017”
ศคพ.1.4.4-01: รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การดําเนินงาน
สื่อสารแบบดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย”
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
อักษร (explicit
knowledge)
 5 มีการนําความรูทไี่ ดจากการ -ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดทําคูมือในการพัฒนา ศคพ.1.4.5-01: คูมือในการ
จัดการความรูในปการศึกษา สื่อ Infographic สําหรับการประชาสัมพันธ พัฒนาสื่อ Infographic สําหรับ
ปจจุบนั หรือปการศึกษาที่ และเผยแพรผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
การประชาสัมพันธ
ผานมาที่เปนลายลักษณ
(ศคพ.1.4.5-01)
อักษร (explicit
knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit
knowledge) เปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนยคอมพิวเตอรรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ ง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตามบริบท
ของศูนยคอมพิวเตอร ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่ งของการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของศูนยคอมพิวเตอร
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
หมายเหตุ
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในศูนยคอมพิวเตอร ในรอบ
ปการประเมิน ทีส่ งผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของศูนยคอมพิวเตอร อันเนื่องมาจากความบกพรองของศูนย
คอมพิวเตอร ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมปี ระสิทธิภาพเพียงพอโดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินไมเขาขายทีท่ ําใหคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. ศูนยคอมพิวเตอรมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับ เพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทาํ ใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของศูนยคอมพิวเตอร เหตุการณ
รายแรงดังกลาวมีความรุนแรงทีล่ ดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบทีไ่ ดกําหนดไวลวงหนา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นายประภากร ศรีสวางวงศ
โทรศัพท : 6129
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นายกัมปนาท ลุนใต
โทรศัพท : 080-7771039
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผลการดําเนินการ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธะกิจหลัก
ของศูนยคอมพิวเตอรรวม
เปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
 2 มีการวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยงอยาง
นอย 3 ดานตามบริบท
ของศูนยคอมพิวเตอร
 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ ง
และจัดลําดับความเสี่ยง
ที่ไดจากการวิเคราะหใน

ผลการดําเนินงาน
สํานักฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหาร
ระดับสูงของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน

หลักฐาน
: คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงสํานักฯ

สํานักฯ มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3
ดาน ตามบริบทของศูนยคอมพิวเตอร

:แผนบริหารความเสี่ยงสํานักฯ

สํานักฯมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ :เอกสารการวิเคราะหและ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงจาการ จัดลําดับแผนบริหารความเสี่ยง
วิเคราะหของคณะกรรมการจากใบงานความ
เสี่ยง
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
ขอ 2

ผลการดําเนินงาน

สํานักฯมีการดําเนินการตามแผนความเสี่ยง
 4 มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน
สํานักฯ มีการติดตามและประเมินผลการ
 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน ดําเนินงานตามแผนและรายงานมหาวิทยาลัย
ตามแผน และรายงานตอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
 6 มีการนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป

หลักฐาน
:รายงานแผนบริหารความเสีย่ ง
สํานักฯ

:รายงานแผนบริหารความเสีย่ ง
ที่รายงานตอมหาวิทยาลัยฯ

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

จุดเดน

ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

-

จุดที่ควรพัฒนา
ศูนยคอมพิวเตอรควรมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาฯสถาบันไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของศูนยคอมพิวเตอร
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอรและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของศูนยคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงิน ใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ
ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธ
และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลา
ที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนนั้ บังเกิดผล จากนัน้ จึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคา ธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงิน
อุดหนุน จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

โทรศัพท :6129

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

นางสาวศศิประภา รังษา

โทรศัพท : 080-7419351

เจาหนาที่วิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร
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ผลการดําเนินการ
มี

ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีแผนกลยุทธทางการเงิน
ที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของศูนยคอมพิวเตอร

ผลการดําเนินงาน
ศูนยคอมพิวเตอร ฯ มีแผนกลยุทธทาง
การเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย(ศคพ.1.6.1-01)

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ศูนยคอมพิวเตอร ฯ มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงินโดย
คณะกรรมการศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการ
จัดทําคําของบประมาณประจําป พิจารณา
จัดสรรงบประมาณทีไ่ ดรับประจําป และมี
การวางแผนการใชเงินและจัดสรร
งบประมาณทีไ่ ดมา ใหมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและตรวจสอบได (ศคพ.1.6.2-01)
(ศคพ.1.6.2-03) (ศคพ.1.6.2-04)
ศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ในแตละพันธกิจ (ศคพ.1.6.3-01)

ทางดานการเงิน
หลักเกณฑการจัดสรร
และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได

 3 มีงบประมาณประจําป
ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาศูนย
คอมพิวเตอรและบุคลากร
 4 มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปน
ระบบ และรายงานตอ
มหาวิทยาลัยอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง
 5 มีการนําขอมูลทางการเงิน
ไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของศูนย
คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 6 มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก
ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม

หลักฐาน
ศคพ.1.6.1-01 : แผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจายเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ศคพ.1.6.2-01 : คําขอตั้ง
งบประมาณ 2561
ศคพ.1.6.2-03 :ทะเบียน
เบิกจายงบประมาณ
ศคพ.1.6.2-04 : ขอมูลการ
ดําเนินการเขียนซื้อ/จาง
ศคพ.1.6.3-01 :รายงานผลการ
ดําเนินงานศูนยคอมพิวเตอร

ศูนยคอมพิวเตอรจัดทํารายงานทางการ
เงินตอมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง โดยรายงานทางการเงิน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย (ศคพ.1.6.401)
ศูนยคอมพิวเตอร มีการนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของศูนยคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(ศคพ.1.6.5-01)

ศคพ.1.6.4-01 : รายงานการ
เบิกจายงบประมาณรอบ 6
เดือน และรอบ 9 เดือน ตอ
มหาวิทยาลัย

ศูนยคอมพิวเตอร มีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ศคพ.1.6.6-01 : หนังสือขอ
ตรวจสอบภายใน
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
การใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 7 ผูบริหารระดับสูง
มีการติดตามผลการใชเงิน
ใหเปนไปตามเปาหมาย
และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช
ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ

ผลการดําเนินงาน
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (ศคพ.1.6.6-01)
ผูบริหารระดับสูงของศูนยคอมพิวเตอร
มีการติดตามผลการใชเงิน ใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ (ศคพ.1.6.7-01) (ศคพ.1.6.7-02)

หลักฐาน

ศคพ.1.6.7-01 :รายงานการ
เบิกจายงบประมาณรอบ 6
เดือน และรอบ 9 เดือน
ศคพ.1.6.7-02 : รายงาน การ
ติดตามความคืบหนาโครงการ
ในปงบประมาณ

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

6 ขอ

7 ขอ

5

บรรลุเปาหมาย

จุดเดน
ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการติดตามผลการใชเงิน ใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

จุดที่ควรพัฒนา
-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

27

ตัวบงชี้ที่ 1.7 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของศูนยคอมพิวเตอร และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของศูนยคอมพิวเตอร
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของศูนยคอมพิวเตอร
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอศูนยคอมพิวเตอรและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอร
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกกลุมตัวบงชี้
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของศูนยคอมพิวเตอร
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมีกจิ กรรม
รวมกัน
9. มีแนวปฏิบัตทิ ี่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายปริชณ สุริยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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ผลการดําเนินการ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของศูนยคอมพิวเตอรและ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

 2 มีการกําหนดนโยบายและ
ใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ ริหารสูงสุด
ของศูนยคอมพิวเตอร
 3 มีการกําหนดตัวบงชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของศูนยคอมพิวเตอร
 4 มีการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และ

ผลการดําเนินงาน
ศูนยคอมพิวเตอรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพและคณะกรรมกาดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพ (ศคพ.1.7.1-01)
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย คือ มีการจัดทํา
โครงการอบรมการจัดการเรียนรู เพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพที่
รับผิดชอบแตละตัวบงชี้ (ศคพ.1.7.1-03)
และไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ศคพ.1.7.1-04)

หลักฐาน
ศคพ.1.7.1-01 : คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพ
ศคพ.1.7.1-02: คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ศคพ.1.7.1-03 : รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2561
ศคพ.1.7.1-04 : คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ศคพ.1.7.2-01 : คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพ

ศูนยคอมพิวเตอรการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน (ศคพ.1.7.2-01 :)
และมีการนําตัวบงชี้ลงสูการปฏิบัติงานตาม ศคพ.1.7.2-02 : รายงานการ
คําสั่งทีไ่ ดรับมอบหมาย (ศคพ.1.7.2-02)
ประชุม ครั้งที่ 3/2561
งานบริการศูนยคอมพิวเตอรคือภารกิจหลัก
ของหนวยงานงานดังนัน้ การประเมินความพึง
พอใจการบริการ แสดงอัตลักษณของศูนยฯ
(ศคพ.1.7.3-01)
ศูนยคอมพิวเตอรมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายโดยมีการ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
มหาวิทยาลัย (ศคพ.1.7.4-01) และการนําผล
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ศคพ.1.7.3-01: ผลรายงาน
สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการ (ขอมูลจาก
สวนกลาง)
ศคพ.1.7.4-01 : รายงานการ
ประเมินตนเอง วงรอบการ
ประเมินปการศึกษา 2560
(SAR)
ศคพ.1.7.4-02 :
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
ประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอ
ศูนยคอมพิวเตอรและ
มหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา และ
3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย
คอมพิวเตอร
 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน
และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงชี้
 6 มีระบบสารสนเทศ
ที่ใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ครบทุกกลุมตัวบงชี้
 7 มีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา
และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของศูนย
คอมพิวเตอร

ผลการดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ศคพ.
1.7.4-02)

หลักฐาน
รายงานการประกันคุณ
การศึกษาภายใน วงรอบการ
ประเมินปการศึกษา 2560
(CAR)

ศูนยคอมพิวเตอรมีการนําผลการประกัน
ศคพ.1.7.5-01 :
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
Improvement Plan
ปการศึกษา 2560
ทํางาน และสงผลใหมี การพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัว
บงชี้ (ศคพ.1.7.5-01)

ศูนยคอมพิวเตอรมีระบบสารสนเทศที่ให
ศคพ.1.7.6-01 : เว็บไซต
ขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา http://cc.rmu.ac.th
ภายในโดยผานทางเว็บไซต
http://cc.rmu.ac.th (ศคพ.1.7.6-01)
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการ
ประเมินความพึงพอใจ เพื่อรับทราบความ
ตองการขอเสนอแนะ (ศคพ.1.7.7-01)
มีการเชิญบุคลากรภายนอกศูนยฯเขามามี
สวนรวมในการจัดทําประกันคุณภาพของ
ศูนยคอมพิวเตอร(ศคพ.1.7.7-02) และเพื่อให
บุคลกรภายศูนยคอมพิวเตอรไดมีสวนรวมใน
การจัดทํางานดานประกันคุณภาพ จึงไดแบง
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ออกเปนทีม (ศคพ.1.7.703)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

ศคพ.1.7.7-01 : ผลรายงาน
สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการ (ขอมูลจาก
สวนกลาง)
ศคพ.1.7.7-02 : คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพ
ศคพ.1.7.7-03 : รายงานการ
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ขอ

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน
ประชุม ครั้งที่ 3/2561
ศคพ.1.7.8-01 : คําสั่งแตงตั้ง
 8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยน ศูนยคอมพิวเตอรไดเขารวมการประชุมเชิง
เรียนรูดานการประกัน
ปฏิบัติการ การแลกเปลีย่ นเรียนรู
คณะกรรมการดําเนินงานดาน
คุณภาพการศึกษาระหวาง ประสบการณการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
ศคพ.1.7.8-02 : คําสั่ง
หนวยงานและมีกิจกรรม ภายใน และศูนยฯ ไดสงบุคคลากรเขารวม
รวมกัน
กิจกรรมตางที่สํานักงานประกัน มรม.จัดขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
(ศคพ.1.7.8-01) (ศคพ.1.7.8-02)

 9 มีแนวปฏิบัตทิ ี่ดีหรือ
งานวิจยั ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน

มีแนวทางปฏิบัตโิ ดยการจัดทําตัวชี้วัดลงสู
บุคคลใหรับผิดชอบ (ศคพ.1.7.9-01) และมี
การเผยแพรงานดานประกันคุณภาพผาน
เว็บไซตของศูนยคอมพิวเตอร (ศคพ.1.7.902)

ศคพ.1.7.9-01 : รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2561
ศคพ.1.7.9-02 : เว็บไซต
http://cc.rmu.ac.th

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

7 ขอ

9 ขอ

5

บรรลุเปาหมาย

จุดเดน
-

จุดที่ควรพัฒนา
-
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กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน
ใชคะแนนผลการประเมินผลผูรบั บริการของหนวยงาน (คะแนนเต็ม 5)
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

โทรศัพท : 6129

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

โทรศัพท : 6129

ผลการดําเนินการ
การบริการเปนภารกิจหลักของหนวยงานบริการ ซึ่งหนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยกับการใหบริการตามภาระหนาที่ของแตละหนวยงาน การบริการจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด
สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาปจจุบัน ศิษย
เกา และประชาชนทั่วไป ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
รายการขอมูล
คะแนนผลการประเมินผลผูรับบริการของหนวยงาน

คะแนน
4.66

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

4 คะแนน

4.66

4.66

บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ (มรม.)

จุดเดน
-

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพทีด่ ีและสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมินหรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรดานสวัสดิการการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและการสรางขวัญและกําลังใจหรือ
หลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชือ่ มโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายทินกร ผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

โทรศัพท : 6129
โทรศัพท : 089-8212264
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ผลการดําเนินการ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ
 2 มีการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีแผนการบริ หารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ (ศคพ.2.2.1-01)

ศคพ.2.2.1-01 : แผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี การศึกษา

เพื่อให้ การบริ หารงานบุคคลของศูนย์
คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่
ภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
มหาวิทยาลัยฯ มีความคุ้มค่า และเป็ นธรรม
โดยให้ บคุ ลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ าที่
อย่างมีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม จรรยาวิชาชีพ
และมีคณ
ุ ภาพที่ดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้
บริ หารงานบุคคลตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามว่าด้ วย การบริ หารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551(ศคพ.
2.2.2-01) และมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน มีการประเมินที่มีรูปแบบชัดเจน
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้ างชัว่ คราว จะประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานปี
ละ 2 ครัง้ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ศคพ.2.2.2-01 : ข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามว่าด้ วยการ
บริ หารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยฯ

 3 มีสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพที่ดีและสรางขวัญ
และกําลังใจใหบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

มีสวัสดิการเสริ มสร้ างสุขภาพที่ดี และสร้ าง
ขวัญและกําลังใจให้ บคุ ลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการสร้ างขวัญและกําลังใจ
ให้ บคุ ลากร โดยการจัดงานเลี ้ยงปี ใหม่ และ
การรับขวัญลูกของบุคลากรภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ (ศคพ.2.2.3-01)

ศคพ.2.2.3-01 : ของขวัญให้ กบั
บุคลากร

 4 มีระบบการติดตามให
บุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจาก

มีระบบการติดตามให้ บคุ ลากรสายสนับสนุน
นําความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้ ใน

ศคพ.2.2.4-01 : รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

2561 - 2665
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน
การพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง(ศคพ.2.2.4-01)

 5 มีการใหความรู
ดานจรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมใหบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ
 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผน
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

มีการให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้ บคุ ลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบตั ิ (ศคพ.2.2.5-01)

 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรื อปรับปรุงการบริ หารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในปี ถัดไป
(ศคพ.2.2.7-01)

ศคพ.2.2.5-01 : ประกาศ
จรรยาบรรณบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลความสําเร็ จ ศคพ.2.2.6-01 : รายงานสรุปผล
ของแผนการบริ หารและการพัฒนาบุคลากร
การแผนการบริ หารและการ
สายสนับสนุน (ศคพ.2.2.6-01)
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจําปี การศึกษา 2561
ศคพ.2.2.7-01 : แผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี การศึกษา
2561 - 2665

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
7 ขอ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดเดน
ศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในปถัดไป

จุดที่ควรพัฒนา
-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561
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ตัวบงชี้ที่ 2.3

: รอยละของบุคลากรที่เขารับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ (มรม.)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1-60
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

คะแนน 2
รอยละ 61-70

คะแนน 3
รอยละ 71-80

คะแนน 4
รอยละ 81-90

คะแนน 5
รอยละ 91 ขึ้นไป

โทรศัพท : 6129

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายทินกร ผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร

โทรศัพท : 082-8529811

ผลการดําเนินการ
รอยละของบุคลากรสังกัดศูนยคอมพิวเตอรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพในประเทศหรือ
ตางประเทศ ตอบุลากรทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะไมนบั ซ้ําแมวา บุคลากรทานนั้นจะไดรบั การ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพไดแก
1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ
2. การสงบุคลากรไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน
3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดทําขึ้นเอง
จํานวนบุคลากรที่เขารับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ดังนี้
ลําดับ
ชื่อบุคลากร
1
นายนครินทร มวงออน

เรื่อง
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สรางสื่อ Infographic
Presentation ในยุคไท
แลนด ๔.๐

ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
จังหวัดขอนแกน

๑๒-๑๓
กรกฎาคม
๒๕๖๑

2

- จัดสัมมนา HPE Flash
Forward 2018จัดสัมมนา
HPE Flash Forward 2018
- สัมมนา Nutanix .NEXT
on Tour BKK
- สัมมนา HPE Hybrid IT &

- ณ โรงแรมพลูแมน
ขอนแกน ราชาออรคิด
จังหวัดขอนแกน
- ณ อาคารศูนยการคา
สยาม พารากอน ซีนี
เพล็กซ ชั้น ๖ ถนน

- ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๑
- ๑๐-๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๑
-๒๒-๒๓
พฤศจิกายน

นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย

สถานที่

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

วันที่
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ลําดับ

3

ชื่อบุคลากร

นายประภากร ศรีสวางวงศ

4
นายคาวี หวานแท

เรื่อง
IOT Technology for
campus system”
- รวมงานสัมมนา
ประชาสัมพันธโครงการ
พัฒนาระบบ
ศูนยขอมูลมาตรฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร IP Multicast and
VXLAN-EVPN The
Evolution of Overlay
Networking

สถานที่
พระราม ๑ แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
-ณ โรงแรมอมันตา
จังหวัดหนองคาย
- ณ หองประชุมออดิ
ทอเรียม
อาคารทรงกลม ชัน้ ๓
ศูนยประชุมวายุภักดิ์
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย
ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร แจงวัฒนะ
กรุงเทพฯ
- ณ สํานักบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

- จัดสัมมนา HPE Flash
Forward 2018จัดสัมมนา
HPE Flash Forward 2018
- สัมมนา Nutanix .NEXT
on Tour BKK

- ณ โรงแรมพลูแมน
ขอนแกน ราชาออรคิด
จังหวัดขอนแกน
- ณ อาคารศูนยการคา
สยาม พารากอน ซีนี
เพล็กซ ชั้น ๖ ถนน
พระราม ๑ แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ณ สถาบันวิทยาการ
สวทช. อาคารสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ชั้น ๖ ถนน
พระรามที่ ๖ แขวงทุง

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Advanced Microsoft
Excel 2013/2016
Function and Database

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

วันที่
๒๕๖๑
- ๗-๘
พฤษภาคม
๒๕๖๒
- ๒-๖ เมษายน
๒๕๖๒

- ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๑
- ๑๐-๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๕-๒๘
กันยายน ๒๕๖๑
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ลําดับ

ชื่อบุคลากร

เรื่อง

สถานที่
พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ

วันที่

5

นายกัมปนาท ลุนใต

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Advanced Microsoft
Excel 2013/2016
Function and Database

ณ สถาบันวิทยาการ
๒๕-๒๘
สวทช. อาคารสํานักงาน กันยายน ๒๕๖๑
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ชั้น ๖ ถนน
พระรามที่ ๖ แขวงทุง
พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ

6

นางสาวศศิประภา รังษา

นายเจษฎา กลิ่นกลา

ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
ณ สถาบันวิทยาการ
สวทช. อาคารสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ชั้น ๖ ถนน
พระราชที่ ๖ แขวงทุง
พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ

๑๒-๑๓
กรกฎาคม
๒๕๖๑

7

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สรางสื่อ Infographic
Presentation ในยุคไท
แลนด ๔.๐
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร MUL015 :
Adobe Illustrator CC
2017 การสรางสรรคงาน
ออกแบบกราฟฟคดีไซน

8

นายเอกพันธ คําพิลา

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร MUL015 :
Adobe Illustrator CC
2017 การสรางสรรคงาน
ออกแบบกราฟฟคดีไซน

๑๖-๑๙
กรกฎาคม
๒๕๖๑

9

นายอนุกุล บุตรพรม

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ณ สถาบันวิทยาการ
สวทช. อาคารสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ชั้น ๖ ถนน
พระราชที่ ๖ แขวงทุง
พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
สถาบันวิทยาการ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

๑๖-๑๙
กรกฎาคม
๒๕๖๑

๒๕-๒๘
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ลําดับ

ชื่อบุคลากร

เรื่อง
Advanced Microsoft
Excel 2013/2016
Function and Database
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางสื่อ Infographic
Presentation ในยุคไท
แลนด ๔.๐

สถานที่
สวทช. อาคารสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ชั้น ๖ ถนน
พระรามที่ ๖ แขวงทุง
พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
- ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
ณ สถาบันวิทยาการ
สวทช. อาคารสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ชั้น ๖ ถนน
พระราชที่ ๖ แขวงทุง
พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
ณ สถาบันวิทยาการ
สวทช. อาคารสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ชั้น ๖ ถนน
พระราชที่ ๖ แขวงทุง
พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ

10

นายทินกร ผิวนวล

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร JAV047 :
Node.js Programming

11

นายปริชณ สุริยะ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร JAV047 :
Node.js Programming

วันที่
กันยายน ๒๕๖๑
- ๑๒-๑๓
กรกฎาคม
๒๕๖๑

๒๒-๒๕
กรกฎาคม
๒๕๖๑

๒๒-๒๕
กรกฎาคม
๒๕๖๑

สูตรคํานวณ
รอยละของบุคลากรที่เขารับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ =

11 X 100
12
= …91.6……….

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561
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รอยละของบุคลากรที่เขารับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ = รอยละ 91.6

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 81-90

ผลดําเนินงาน
รอยละ 91.6

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
-คําสั่งไปราชการใหขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการและออกนอกเขต
จังหวัด

จุดเดน

-

จุดที่ควรพัฒนา
-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมของหนวยงาน (มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน
ใชคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิง่ แวดลอม
ของหนวยงาน (คะแนนเต็ม 5)
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย
นักวิชาการคอมพิวเตอร

โทรศัพท : 6129
โทรศัพท : 086-4113502

ผลการดําเนินการ
มี ขอ

เกณฑการประเมิน

 1 การมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบันที่
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

ศูนยคอมพิวเตอรไดมีแผนการดําเนินงาน
และไดกําหนดกิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนโดยจัดทําปฎิทินกิจกรรม
(ศพท.2.4.1-01) เพื่อสรางวัฒนธรรมการับรู
ขาวสารและการทํางานรวมกัน อีกทั้งเปน
การสงเสริมใหบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร
มีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้น กอใหเกิดความ
สามัคคีและมีความรวมมือในการทํางาน
กิจกรรมการมีสวนรวมของบุคลากรในที่
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีที่คณะจัดทําขึ้น มี
ดังนี้

ศพท.2.4.1-01:ปฎิทินกิจกรรม
ศูนยคอมพิเตอร

1. โครงการอบรมสําหรับบริการ
นักศึกษาและคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2560 (ศพท.2.4.1-02)
2. กิจกรรมสงเสริมสุขภาวะและสราง
ขวัญกําลังใจ “งานขึ้นปใหม 2561”
(ศพท.2.4.1-03)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

ศพท.2.4.1-02:ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสําหรับกิจกรรม
นักศึกษาและคณาจารยภายใน
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2561

ศพท.2.4.1-03:ภาพกิจกรรม
สงเสริมสุขภาวะและสรางขวัญ
กําลังใจ “งานปใหม 2561”
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มี ขอ

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

 2 อาคารสถานที่สะอาดถูก ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดอาคารสถานที่สะอาด ศพท.2.4.2-01 : ภาพอาคาร
สถานที่ฯ และหองปฎิบตั ิการ
สุขลักษณะและตกแตง ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ
สุนทรีย โดยจัดใหเปนบรรยากาศเพื่อการ
คอมพิวเตอร
อยางมีความสุนทรีย
เรียนรู ที่ใหขอมูลและสารสนเทศแก
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป (ศพท.2.4.2-01)
ทั้งดานบุคลากร ระบบเครือขาย การ
ใหบริการวิชาการ และการประชาสัมพันธที่
นําเสนอบอรดประชาสัมพันธตามอาคาร
สถานที่ (ศพท.2.4.2-02)

 3 ปรับแตงและรักษาภูมิ
ทัศนใหสวยงาม
สอดคลอง กับธรรมชาติ
และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ศพท.2.4.2-01 : ภาพที่
การศึกษาเขามาใชบริการที่หอง
บริการศูนยคอมพิวเตอร

ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดสถานที่โดยปรับแตง
และรักษาภูมิทัศนไดสวยงามสอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ประหยัดพลังงานสรางแนวคิดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลด
กระดาษ ลดการเดินทาง (ศพท.2.4.3-01)

ศพท.2.4.3-01:ภาพภูมิทัศน
และการลดพลังงานไฟฟาของ
ศูนยคอมพิวเอตร

 4 มีพื้นที่ที่เอื้อและสงเสริม ศูนยคอมพิวเตอรจัดพื้นที่ที่เอื้อและสงเสริม
ตอการจัดกิจกรรมและมี ตอการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอ (ศพท.2.4.4-01)
การจัดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ

ศพท.2.4.4-01:ภาพการ
ใหบริการหองอบรม 4A และ
4B

ศพท.2.4.3-02:ภาพภูมิทัศนไดมี
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย
คอมพิวเตอร

ศพท.2.4.4-02 : ภาพการที่
นักศึกษามาทํากรอกทําการ
กรอกขอมูล กยศ.

ศพท.2.4.4-03 : ภาพระบบจอง
หองอบรม

 5 ความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสียที่มีตอ
สภาพภูมิทัศนและ

ศูนยคอมพิวเตอรไดสํารวจความพึงพอใจของ ศพท.2.4.4-01:ผลการประเมิน
บุคลากรและนักศึกษา ไดระดับคะแนน 4.35 ความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561
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มี ขอ

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

จากคะแนนเต็ม 5 (ศพท.2.4.5-01)
สิ่งแวดลอมของ
หนวยงานไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

รายการขอมูล
คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอมของหนวยงาน

หลักฐาน
และสิ่งแวดลอมของหนวยงาน

คะแนน
4.35

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
4.00

ผลดําเนินงาน
4.35

คะแนนการประเมินตนเอง
4.35

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
- ผลการประเมินความพึงพอใจของของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของ
หนวยงาน (มรม.)

จุดเดน
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561
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ตัวบงชี้ที่ 2.28 : การ พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี
(มรม.)
24

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการ พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. สนับสนุนพันธกิจดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ในยุคศตวรรษที่ 21 ในประเด็นตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เชน การจัดหลักสูตรอบรมใหแกนักศึกษา
การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนพันธกิจดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
4. มีการอบรมความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรตามจุดเนนสาขาวิชา สงเสริมพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร
ใหกับนักศึกษา
5. มีการประเมินผลความสําเร็จของตามตัวบงชีท้ ี่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
24

2

24

24

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายสหชัย งามชัยภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

โทรศัพท 6129
โทรศัพท : 081-0646764
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2

ผลการดําเนินการ
 1 มีระบบและกลไก
การ พัฒนาทักษะ
ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด

ศูนยคอมพิวเตอรมีระบบและกลไกการการ
พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ไดจัดทํา
ภายใตพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ศคพ.2.2801)

ศคพ. 2.28.1-01:ระบบและ กลไก
การบริการการพัฒนา ทักษะดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

 2 สนับสนุนพันธกิจ
ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี ในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ในประเด็นตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการ
ที่สงเสริมดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี เชน
การจัดหลักสูตรอบรม
ใหแกนักศึกษา การเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรู
- หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
- สิ่งอํานวยความสะดวก
เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนยคอมพิวเตอรไดสนับสนุนพันธกิจ
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในยุค
ศตวรรษ ที่ 21 ใหกับนักศึกษา ดังนี้

ศคพ. 2.28.2-01:โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Digital
and Creative Learning
Center”

24

2

24

24

ศคพ. 2.28.1-02:แผนยุทธศาสตร 5
ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ป ศูนยคอมพิวเตอร
ที่ชัดเจนและดําเนินการตามระบบและกลไก
ศคพ. 2.28.1-03:รายชื่อผูเขารวม
(ศคพ.2.28.1-02)
โครงการ “การพัฒนา Digital and
โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
Creative Learning Center”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Digital
ศคพ. 2.28.1-04:รายงานการ
and Creative Learning
ประชุม คณะกรรมการประจําศูนย
Center” (ศคพ.2.28.1-03)
คอมพิวเตอร

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนา Digital and Creative Learning
Center” (ศคพ. 2.28.2-01)
2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (ศคพ.
2.28.2-02)
3) บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพรที่
-เว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
-ระบบจองหองอบรมคอมพิวเตอร 4A-AB
-ระบบแจงซอมศูนยคอมพิวเตอร
-ระบบจองรถออนไลน
-ระบบคนหารหัสนักศึกษา
-ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม
-ระบบจองหอพัก
-ระบบประเมินการสอน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

ศคพ. 2.28.2-02:ภาพ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ศคพ. 2.28.2-03:
-เว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
-ระบบจองหองอบรมคอมพิวเตอร
4A-AB
-ระบบแจงซอมศูนยคอมพิวเตอร
-ระบบจองรถออนไลน
-ระบบคนหารหัสนักศึกษา
-ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม
-ระบบจองหอพัก
-ระบบประเมินการสอน
-ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
-ลงทะเบียนขอใชอีเมล
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-ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
-ลงทะเบียนขอใชอีเมลมหาวิทยาลัยฯ
(ศคพ.2.28.2-03)
ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดสรรงบประมาณจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
Digital and Creative Learning Center”(
ศคพ.2.28.3-01)

 3 มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
 4 มีการอบรมความเชี่ยวชาญ
ดานคอมพิวเตอรตาม
จุดเนนสาขาวิชา
สงเสริมพัฒนาทักษะ
ดานคอมพิวเตอร
ใหกับนักศึกษา

ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรตาม
จุดเนนสาขาวิชาสงเสริมพัฒนาทักษะ
ดานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ
(ศคพ.2.28.2-03)
ศคพ. 2.28.3-01: บันทึกขอความ
ขออนุญาตใชงบประมาณจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนา Digital and
Creative Learning Center”
ศคพ. 2.28.4-01: โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Digital
and Creative Learning
Center”

จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนา Digital and Creative Learning
Center” (ศคพ.2.28.4-01)

 5 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของตาม
ตัวบงชีท้ ี่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน
สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

24

ศูนยคอมพิวเตอร ไดประเมินผลความสําเร็จ
ของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนา Digital and Creative
Learning Center” (ศคพ. 3.2.6-01)
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ศคพ. 2.28.5-01: รายงานผลการ
ดําเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา Digital
and Creative Learning
Center”
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดเดน
ศูนยคอมพิวเตอรไดสนับสนุนพันธกิจ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ในยุคศตวรรษ ที่ 21 ใหกับนักศึกษา
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรตามจุดเนนสาขาวิชาสงเสริมพัฒนาทักษะดาน
คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่องทุกป
24

24

จุดที่ควรพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.29 : การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการจัดกิจกรรมอบรมดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา บุคลากร และอาจารยใน
สถาบัน
3. มีการใหบริการหองปฏิบัติการที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลา
4. มีการใหบริการคําปรึกษา ขอมูลขาวสาร ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนดานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้ง
ตอไป
0

2

2

0

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

นายประภากร ศรีสวางวงศ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
นายสหชัย งามชัยภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

โทรศัพท : 6129
โทรศัพท : 081-0646764

ผลการดําเนินการ
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีระบบและกลไก
การใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
ศูนยคอมพิวเตอรมีระบบและกลไกการการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํา
ภายใตพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ศคพ.2.29-01)
ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่
ชัดเจนและดําเนินการตามระบบและกลไก
(ศคพ.2.29.1-02)
โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การดําเนินงานสื่อสารแบบ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561

หลักฐาน
ศคพ. 2.29.1-01:ระบบและ
กลไกการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศคพ. 2.29.1-02:แผน
ยุทธศาสตร 5 ป ศูนย
คอมพิวเตอร
ศคพ. 2.29.1-03:คําสั่งแตงตั้ง
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย” (ศคพ.2.29.1-03)
ศูนยคอมพิวเตอรมีการประชุมวางแผนการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ศคพ.2.29.1-04)

หลักฐาน
คณะกรรมการโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การดําเนินงาน
สื่อสารแบบดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย”
ศคพ. 2.29.1-04:รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประจํา
ศูนยคอมพิวเตอร

 2 มีการจัดกิจกรรมอบรม
ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับนักศึกษา บุคลากร
และอาจารยในสถาบัน
0

 3

0

มีการใหบริการ
หองปฏิบัติการ
ที่ใหบริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และ นอกเวลา
24

2

ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับบุคลากร และอาจารยใน
สถาบัน ดังนี้
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินงาน
สื่อสารแบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัย” (ศคพ.
2.29.2-01)
ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการใหบริการ
หองปฏิบัติการที่ใหบริการในการสืบคนขอมูล
และใชบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลา ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ศคพ.
2.29.3-01)

ศคพ. 2.29.2-01: โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ดําเนินงานสื่อสารแบบดิจิทลั
ของมหาวิทยาลัย”

ศคพ. 2.29.3-01 : ภาพ
หองปฏิบัติการที่ใหบริการใน
การสืบคนขอมูล และใช
บริการ

 4 มีการใหบริการคําปรึกษา
ขอมูลขาวสาร
ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนยคอมพิวเตอรมีการใหบริการคําปรึกษา
ขอมูลขาวสาร ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน การซอมบํารุง ระบบเครือขาย
และการอบรม (ศคพ.2.29.4-01)

ศคพ. 2.29.4-01 : ภาพการ
ใหบริการคําปรึกษา ขอมูล
ขาวสาร ดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 5 มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนดาน
การใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดสรรงบประมาณจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินงาน
สื่อสารแบบดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย”(ศคพ.2.29.5-01)

ศคพ. 2.29.5-01: บันทึก
ขอความ ขออนุญาตใช
งบประมาณจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การ
ดําเนินงานสื่อสารแบบดิจิทลั

0

0
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จ และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งตอไป

ศูนยคอมพิวเตอร ไดประเมินผลความสําเร็จ
ของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การดําเนินงานสื่อสารแบบดิจทิ ัลของ
มหาวิทยาลัย” (ศคพ. 2.29.6-01)

หลักฐาน
ของมหาวิทยาลัย”
ศคพ. 2.29.6-01: รายงานผล
การดําเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การดําเนินงาน
สื่อสารแบบดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย”

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดเดน
ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั บุคลากร และ
อาจารย์ในสถาบันอยางตอเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
-
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สรุปผลการประเมิน รายกลุมตัวบงชี้
องคประกอบ
กลุมตัวบงชี้รวม

ผลการประเมิน
จุดเดน

ตัวบงชี้ที่ 1.1 :กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ตอเนื่อง
ประจําและมีการดําเนินตามแผนที่กําหนดอยางเครงครัด มีการกําหนด
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯมีการดําเนินการตามแผน และมีการติดตาม ผล
การดําเนินงาน การจัดการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ประจําปงบประมาณ 2561
ตัวบงชี้ที่ 1.2 :ภาวะผูนําของผูบริหารของศูนยคอมพิวเตอร (สกอ. 7.1)
ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตัวบงชี้ที่ 1.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ศูนยคอมพิวเตอร มีแผนบริหารความเสี่ยง และมีการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และรายงานมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 1.6 :ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการติดตามผลการใชเงิน ใหเปนไปตามเปาหมาย
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
จุดที่ควรพัฒนา
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กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ

จุดเดน

ตัวบงชี้ที่ 2.2 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.)
ศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ในปถัดไป
ตัวบงชี้ที่ 2.28: การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี(มรม.)
ศูนยคอมพิวเตอรไดสนับสนุนพันธกิจ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใน
ยุคศตวรรษ ที่ 21 ใหกับนักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความ
เชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรตามจุดเนนสาขาวิชาสงเสริมพัฒนาทักษะดาน
คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่องทุกป
ตัวบงชี้ที่ 2.29 : การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (มรม.)
ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร และอาจารยในสถาบันอยาง
ตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน







กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค 1 สภาบันทีเ่ นนระดับบัณฑิตศึกษา
 ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก

3.1 ผลการประเมินตนเองตามกลุมตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเอง

กลุมตัวบงชี้รวม

4.93

กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ

4.84
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมตัวบงชี้

4.89

ผลการประเมิน

ระดับดีมาก

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

3.2 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

กลุมตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

คะแนนการ
ประเมิน

7 ขอ

8 ขอ

5.00

7 ขอ

7 ขอ

5.00

4.00

4.54

4.51

4 ขอ

5 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

6 ขอ

6 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและ

6 ขอ

7 ขอ

5.00

7 ขอ

9 ขอ

5.00

(ผลการประเมิน)

4.93

4.00

4.66

4.66

7 ขอ

7 ขอ

5.00

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนาํ ของผูบ ริหารของศูนย
คอมพิวเตอร
ตัวบงชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการ
เรียนรู

งบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้รวม
กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับใชบริการ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

4.00

ความรูและทักษะในวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสว น

12
12

100

5.00

4.35

4.35

4.35

5 ขอ

5 ขอ

5.00

6 ขอ

6 ขอ

5.00

เสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิง่ แวดลอมของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.28 การ พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร
24

และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 2.29 การใหบริการดานเทคโนโลยี

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(% หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

คะแนนการ
ประเมิน

สารสนเทศ
คะแนนเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

(ผลการประเมิน)
(ผลการประเมิน)

4.83
4.89

ภาคผนวก ก
เปาหมายรายตัวบงชี้

ตาราง เปาหมายรายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2559
องคประกอบ/ชื่อตัวบงชี้

ที่มาของ
ตัวบงชี้

หมายเหตุ

กลุมตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

สกอ. 1.1

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารของศูนยคอมพิวเตอร

สกอ. 7.1

ตัวบงชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารของศูนย

สมศ. ๑๓

คอมพิวเตอร
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู

สกอ. 7.2

ตัวบงชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

สกอ. 7.4

ตัวบงชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

สกอ. 8.1

ตัวบงชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สกอ. 9.1

หนวยงานดําเนินการประเมิน
ผูบริหารเอง

กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

มรม.

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

มรม.

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

มรม.

ประเมินโดยหนวยงานกลาง

ทักษะในวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

มรม.

ที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.28 การ พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
24

มรม.

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 2.29 การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งหมด .....13.... ตัวบงชี้

มรม.

หนวยงานดําเนินการประเมินเอง

ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

