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บทที่ 1
ประวัติมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก ไดเป ดดําเนินการขึ้นเปนครั้งแรกที่อาคาร ก. ราชดํ าเนิน เมื่อป พ.ศ.
2495 โดยอาจารย ดร. เกริก มังคละพฤกษ ( พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2521 ) ซึ่งเปนนักการศึกษาผูที่มีชื่อเสียง
ทั้ งในประเทศและต า งประเทศ อาจารย เกริก ได รับ ปริญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ท างการศึ ก ษาจาก
วิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา สําหรับจุดมุงหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยในระยะเริ่ม แรกนั้น
เพื่อดําเนินการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษแตเพียงอยางเดียว เนื่องจากทานเปนผูมีความสามารถเปน
พิเศษในดานภาษาอังกฤษ ทั้งในดานการเรียนการสอนและประสบการณจากการทํางาน นับไดวาทานเปน
คนไทยคนแรกที่นําการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหมซึ่งมุงเนนใหนักศึกษาไดมีความรูในหลักภาษาและสามารถ
ใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ สวนชื่อของสถาบัน ฯ ตามที่ทางการอนุญาตในขณะนั้นคือ “ โรงเรียน
ภาษาและวิชาชีพ ” แตคนทั้งหลายรูจักชื่อโรงเรียนของทานในนามโรงเรียนอาจารยเกริกตลอดมา
ตอมาในป พ.ศ. 2504 ทานไดเริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการ
เลขานุการ ซึ่งกําหนดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ( ม.8 ) เขาศึกษาตอในหลักสูตร 3 ป
(
Diploma ) ในป พ.ศ. 2507 ทานไดเริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เขาศึกษาตอในหลักสูตรอาชีวศึกษา
ในป พ.ศ. 2508 โรงเรียนภาษาและวิชาชีพไดยายไปดําเนินการที่ ตําบลปากน้ํา อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใชชื่อวา “ โรงเรียนเกริกวิทยาลัย ” ในป พ.ศ. 2509
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนในป พ.ศ. 2512 ไดอนุญาต
ใหภาคเอกชนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได ผูบริหารโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงขอจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน
ขึ้นและไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา โดยแยกการบริหารออกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย
เดิมมาใชชื่อใหมวา “ วิทยาลัยเกริก “ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 นับเปนวิทยาลัยเอกชนรุน แรกของ
ประเทศไทย
อยางไรก็ดีวิทยาลัยเกริกไดเปดดําเนินการสอนหลักสูตรตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และนับวาเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนแหงแรกของประเทศไทย ที่ไดรับ
อนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปการศึกษา 2527 โดยมุงเนนเปนพิเศษที่
การศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต ดังนั้นในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเกริกจึงไดรับอนุญาต
จากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจาก “ วิทยาลัย “ เปน “ สถาบัน “ มีชื่อวา สถาบันเทคโนโลยีสังคม (
เกริก ) โดยมีความมุงมั่นที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองใหกาวหนาเพื่อตอบสนองตอความตองการใหม ๆ ของสังคม
ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยุคโลกไรพรมแดน โดยวิธีปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม
ๆ อยูเสมอ และดวยความมุงมั่นดังกลาวสถาบันเทคโนโลยีสังคม ( เกริก ) จึงไดรับอนุญาตจากทบวง
มหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน “ มหาวิทยาลัย “ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2538
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ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกตั้งอยู เลขที่ 43 / 1111 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขต
บางเขน กรุ ง เทพมหานคร 10220 โทรศั พ ท 02-552 – 3500 – 9 , 02-970 – 5820 , 02-970 – 6400 – 9
โทรสาร 02-552 – 3511 ( http://www.krirk.ac.th )
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
“ ความรูทําใหองอาจ “
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกริกจะมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถที่จะออกไปประกอบ
อาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
โดยรวม
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและเสริมสรางองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและดาน
บริหารจัดการ
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกริกดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 5 ดาน ไดแก
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ
3. ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและสังคม
4. สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งสมบูรณ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูและความเชี่ยวชาญใน
ศาสตรของตน รวมทั้งมีจิตใจที่พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหความสนใจในการทําวิจัย ผลิตเอกสารประกอบ
การสอนและตําราที่มีคุณภาพ มีประโยชนตอการเรียนการสอน และเพิ่มพูนองคความรูแกสังคม
3. เพื่อใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
4. เพื่อสงเสริม ฟนฟู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ใหบัณฑิตมีความรูความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น
5. เพื่อการปรับปรุงกายภาพของมหาวิทยาลัยใหสวยงาม รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
อุปกรณการศึกษาใหทันสมัย สามารถใชประโยชนเพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษาไดมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อพัฒนาสถาบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารที่มีการ
กระจายอํานาจและความโปรงใส และเสริมสรางพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรู
ความสามารถยิ่งขึ้น
7. เพื่อสรางกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
จัดการการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 2
ประวัติศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอรเดิมเปนหนวยงานหนึ่งของฝายทะเบียนและวัดผล โดยมีหนาที่รับผิดชอบในการดู
แลการบันทึกผลการลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารยประจําจํานวน 2
ทาน เปนผูดูแลงานในสวนนี้
กลางป พ.ศ. 2532 สถาบันฯ ไดจางบุคคลภายนอกมาเขียนโปรแกรมเพื่อใชในการบันทึกผลการเรียน
ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และประมาณตนป พ.ศ. 2533 สถาบันฯ ไดพัฒนาระบบการบันทึกการลง
ทะเบียนของนักศึกษาปริญญาตรีโปรแกรมที่พัฒนาในขั้นตอนแรกสามารถเริ่มบันทึกขอมูลไดในภาคตน ปการ
ศึกษา 2534
ในปลายป พ.ศ. 2535 สถาบันฯ ไดมีดําริใหมีการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร โดยมี อาจารยปรีชา ป
ยะจันทร เปนผูริเริ่ม โดยศูนยคอมพิวเตอรมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากงานดานทะเบียนคือ งาน
ดานสนับสนุนการเรียนการสอน รับผิดชอบในสวนของใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหบริการใชงานแกนัก
ศึกษาใน สถาบันฯ และศูนยคอมพิวเตอรยังมีหนาที่ในการสนับสนุนดานการบริหารองคกร การออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ เชน ระบบสารสนเทศบริหารทะเบียนนักศึกษาแบบออนไลน ซึ่งเริ่มใชงานป
พ.ศ. 2537 และเริ่มติดตั้งโครงขายหลักการใหบริการระบบอินเตอรเน็ต ในป พ.ศ. 2540
ปจจุบัน ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานอิสระขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีภาระรับผิด
ชอบที่มีขอบเขตกวางขึ้นครอบคลุมงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมด คือ งานพัฒนา
ระบบเพื่อสนับสนุน ดานบริหารทะเบียนและหนวยงานภายในองคกร งานสนับสนุนดานการเรียนการสอน
งานดานบริการและ ซอมบํารุงครุภัณฑดานคอมพิวเตอรของสถาบันฯ งานอินเตอรเน็ตและพัฒนาเว็บไซต
รายนามหัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
ป พ.ศ. 2535 - ก.ย. พ.ศ. 2543
ป ต.ค. 2543 - เม.ย พ.ศ. 2544
ป พ.ค. 2544 - มิ.ย. พ.ศ. 2548
ป ก.ค. 2548 - มิ.ย. พ.ศ. 2550
ป ก.ค. 2550 - ปจจุบัน

อาจารยชนันท
อาจารยประภาส
นายชัยมาศ
นายขวัญชัย
นายจีระศักดิ์

สุวัฒนโชติ
ศรีชัยวัฒน
คะมา
เรียนศรี
แข็งขัน
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงค
ปรัชญา :
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรูทําใหองอาจ
ปณิธาน :

เปนศูนยกลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหบริการวิชาการ
สนับสนุนงานวิจัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

วิสัยทัศน :

ศูนยคอมพิวเตอรจะเปนผูนําในการแสวงหาองคความรู
พัฒ นาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการผลิตบัณฑิต งาน
วิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม

ภารกิจหลัก
ศูนยคอมพิวเตอรมีหนาที่ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน และการวิจัยแกนัก
ศึกษา บุคลากรของทุกหนวยงาน ประกอบดวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ใหบริการการสอน หอง
บริการเครือขาย Internet เพื่อสงเสริมการวิจัยและการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร นอกจากนี้ ยั ง ให บ ริ ก ารฝ ก อบรมความรู เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร แ ก บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบ E-Learning
วัตถุประสงค
1. ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเรียน การสอน สําหรับคณาจารยและนักศึกษา
2. ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดานการวิจัยแกนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดานงานวิชาการ พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแกนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
5. ใหบริการงานเครือขายสําหรับการติดตอสื่อสารในระบบ Internet แกนักศึกษา และบุคลากรภาย
ในมหาวิทยาลัย
6. ใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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การบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอร
ปจจุบันศูนยคอมพิวเตอรแบงการบริหารงานภายใน ออกเปน 2 งาน ดังนี้คือ
1. งานพัฒนาระบบและประมวลผล
2. งานเครือขายและบริการซอมบํารุง
โดยแตละฝายมีภารกิจหนาที่ดังตอไปนี้
1. งานพัฒนาระบบ มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 งานวิเคราะหระบบงานและพัฒนาโปรแกรม
ทําหนาที่วิเคราะหระบบงานและพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวย
งานในมหาวิทยาลัยที่มีการรองขอมา เชน ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบงานบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบใบ
เสร็จของงานการเงิน ระบบการคํานวณคาไฟฟา ระบบพัสดุครุภัณฑ ระบบงานอาคารสถานที่ ระบบหอพัก
ระบบ e-Meeting ระบบ e-Document และ MIS ของมหาวิทยาลัย
1.2 งานบริหารฐานขอมูล
ทําหนาที่ปฏิบัติบริหารฐานขอมูล เชน ดานงานทะเบียนการศึกษา ดานงานบริหารงานบุคคล ดานการ
เงิน ดานพัสดุ ดานงานอาคารสถานที่ หอพัก
1.3 งานบริการ
ใหคําปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องการวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ และการพัฒนาโปรแกรม
1.4 ใหบริการปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวรและเก็บรวบรวมซอฟตแวรตางๆ
ใหบริการปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวรและเก็บรวบรวมซอฟตแวรตางๆ ของหนวยงาน เพื่อเปนแหลงใน
การศึกษาคนควาอันเปนองคความรูแกนักศึกษาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.5 งานสนับสนุนเชิงเทคนิค และการฝกอบรม
มีหนาที่ในการศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในหนวย
งานและภายนอกหนวยงานใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
1.6 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด Database Server
1.6.1 ติดตั้งและ Config Server เพื่อใชบริการและใชงานในมหาวิทยาลัย
1.6.2 Monitor และUpdate Program บน Server ใหทันสมัยอยูเสมอ
1.6.3 ตรวจสอบและแกไขปญหาตางๆ บน Server เพื่อใหสามารถทํางานไดอยูเสมอ
1.6.4 ศึกษา Application Server และวางแผนงานวาควรจะมี Server อะไรใหม ๆ เพื่อรองรับงาน
ของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต
2. งานพัฒนาเว็บไซต มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 งานจัดทํา
Home Page ของมหาวิทยาลัย
เปนงานใหบริการนําเสนอขาวสารของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหบริการเชื่อม
โยงกับสํานักงานการอุดมศึกษาในการใหบริการฐานขอมูลดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานการแพทย
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2.2

ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด Web Server ตางๆ
2.2.1 ติดตั้งและ Config Server เพื่อใชบริการและใชงานในมหาวิทยาลัย
2.2.2 Monitor และUpdate Program บน Server ใหทันสมัยอยูเสมอ
2.2.3 ตรวจสอบและแกไขปญหาตางๆ บน Server เพื่อใหสามารถทํางานไดอยูเสมอ
2.2.4 ศึกษา Application Server และวางแผนงานวาควรจะมี Server อะไรใหม ๆ เพื่อรองรับงาน
ของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต
3. งานประมวลผล มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 งานประมวลผล
3.1.1 รับผลการเรียนและประมวลผล
3.1.2 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของดานระบบบริหารทะเบียน วัดผล การเงิน
3.1.3 จัดเตรียมงานบริการสําหรับการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนตางๆ
3.1.4 เปนเจาหนาที่ฝกอบรมการใชระบบสารสนเทศตางๆ ที่ศูนยคอมฯพัฒนา เชน ระบบลง
ทะเบียน
3.2 อื่นๆ
3.2.1 จัดการเกี่ยวกับตารางการใชหองปฏิบัติการคอมฯ สําหรับการเรียนการสอน
3.2.2 ใหบริการดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองพิมพงาน
3.2.3 จัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหพรอมในการบริการ
3.2.4 ใหบริการแกผูขอใชบริการ Mail & Account , บริการใหเบิกกระดาษเฉพาะนักศึกษา
ปฏิบัติคอมฯ และบริการพิมพรายงาน (แบบ Laser โดยมีอัตราคาบริการ)
3.2.5 เปนที่ปรึกษาและ ใหคําแนะนําแกอาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ในหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยในการใชเครื่องคอมฯ โปรแกรม และอื่นๆ
3.2.6 รับฝกงานใหกับนักศึกษางานจากสถานบันตางๆ
4. งานธุรการ มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 งานธุรการ การพิมพ และการเจาหนาที่ รับผิดชอบงาน
4.1.1 การรับ-สง และลงทะเบียนเอกสารระหวางศูนยคอมพิวเตอร ทั้งภายในและภายนอก
4.1.2 รางหนังสือโตตอบระหวางศูนยคอมพิวเตอรและหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
4.1.3 ติดตามและเรงรัดการปฏิบัติงานที่ตองการคําตอบจากทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานอื่น
4.1.4 จัดเอกสารเวียนในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง, ระเบียบ, รายงาน และประกาศตางๆ
4.1.5 จัดเก็บเอกสารตางๆ ที่ไดดําเนินการแลวเขาแฟม
4.1.6 งานพิมพเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวของ
4.1.7 คัด ถายสําเนาเอกสารตาง ๆ
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4.1.8 การประสานงานกับหนวยงานอื่นในงานสารบรรณทั่วไป และงานการขอใชบริการจากหนวย
งานอื่นๆ
4.1.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุม การฝกอบรมของศูนยคอมฯ
4.1.10 การจัดหาและควบคุมการเบิกจาย หรือการยืมหนังสือคูมือประจําหองอานหนังสือและหอง
ปฏิบัติการ
4.1.11 จัดทําเอกสารการฝกอบรมและรายงานสถิติตางๆ
4.1.12 บริการการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณในการบรรยาย ฝกอบรม การมาดูงานของหนวยงานอื่น
4.1.13 การดูแลการใช และรักษาความสะอาด หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองทํางาน ฯลฯ
4.1.14 การควบคุมการใชโทรศัพท และการเบิกจายคาโทรศัพทของศูนยคอมพิวเตอร
4.1.15 ประสานงานกับงานการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการกําหนดหลักเกณฑการจัดหาและ
บรรจุบุคคลเขาทํางานในศูนยคอมพิวเตอร
4.1.16 ดําเนินการเกี่ยวกับการขออัตรากําลัง การปรับ-เลื่อนตําแหนง
4.1.17 ตรวจสอบลงเวลาทํางาน การลา ของเจาหนาที่ศูนยคอมฯ
4.1.18 การขออนุมัติการประชุม การรวมสัมมนา การอบรมทางวิชาการตางๆ
4.1.19 ดําเนินการเกี่ยวกับขอใชรถสําหรับใหบุคลากรของศูนยคอมฯ ไปฝกอบรม สัมมนา
4.2 งานการเงินและพัสดุ รับผิดชอบงาน
4.2.1 การดําเนินงานดานเอกสารในการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอรตามที่ไดรับงบ
ประมาณ
4.2.2 ดําเนินการในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน รวมทั้งการเบิก-จาย และควบคุมยอดหมวด
เงินตามงบประมาณ
4.2.3 การจัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑทุกประเภท ที่ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบจัดซื้อและจัดโอนให
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเบิกจาย การบํารุงรักษา และควบคุมการใชงาน
4.2.4 จัดทํารายละเอียดเอกสารในการขออนุมัติในการเบิก-จาย/รับเงิน ทั้งภายในหนวยงานและใน
การใหบริการภายนอก
4.2.5 การเบิกจายคารักษาพยาบาลภายในศูนยคอมฯ
4.3 งานวางแผนและงบประมาณ รับผิดชอบ
การเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดสถิติตางๆ ของการใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งการให
บริการตางๆ เพื่อจัดทํารายงานประจําปศูนยคอมฯ
4.4 งานประชาสัมพันธ รับผิดชอบงาน
4.4.1 งานธุรการทั่วไปเกี่ยวกับการโตตอบเอกสารดานการประชาสัมพันธ
4.4.2 การจัดทําเอกสารเผยแพรและเอกสารประชาสัมพันธศูนยคอมฯ ไดแก เอกสารแนะนําศูนย
คอมฯ ประกาศศูนยคอมฯ ขาวศูนยคอมฯ ขาวโครงการอบรมของศูนยคอมฯ
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4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

การจัดทําประกาศนียบัตรใหแกผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่ศูนยคอมฯ เปนผูจัด
การจัดสง ส.ค.ส. ประจําปแกบุคลากรภายในและภายนอก
ติดตอประสานงานดานการประชาสัมพันธกับบุคคลตางๆ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
ติดตอประสานงานกับบุคคลในฝายงานตางๆ ของศูนยคอมพิวเตอร เพื่อหาขอมูลในการจัด
ทําขาวประชาสัมพันธ
4.4.7 จัดเก็บและรวบรมขอมูล เชน รูปภาพ วีดีโอ จากงานจัดประชุม อบรม สัมมนา งานนิทรรศการ
4.4.8 รับผิดชอบติดประกาศ ดูแลบอรการประชาสัมพันธของศูนยคอมฯ
4.4.9 ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ แกบุคลากรของศูนยคอมฯ
4.4.10 ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกริกในการใหขาวสารของ ศูนยคอมฯ
4.4.11 จัดพิมพรายงานประจําปของศูนยคอมฯ
5. งานเครือขาย มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ดูแลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
5.1.1 ดูแลและวางแผนการขยายระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
5.1.2 Implement ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
5.1.3 Maintenance ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
5.1.4 ศึกษาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรใหม ๆ เพื่อที่จะไดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชกับ
มหาวิทยาลัย
5.2 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เชน Mail, Web, DNS,
FTP, Proxy งานตางๆ
5.2.1 ติดตั้งและ Config Server เพื่อใชบริการและใชงานในมหาวิทยาลัย
5.2.2 Monitor และUpdate Program บน Server ใหทันสมัยอยูเสมอ
5.2.3 ตรวจสอบและแกไขปญหาตางๆ บน Server เพื่อใหสามารถทํางานไดอยูเสมอ
5.2.4 ศึกษา Application Server และวางแผนงานวาควรจะมี Server อะไรใหม ๆ เพื่อรองรับงาน
ของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต
5.3 ดูแลอุปกรณเครือขายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
5.3.1 ติดตั้งและ Config อุปกรณเครือขาย
5.3.2 Monitor และ Update Program ที่ทํางานกับอุปกรณเครือขายใหทันสมัยอยูเสมอ
5.3.3 แกไขปญหาตางๆ ของอุปกรณเครือขาย เพื่อใหสามารถใชงานไดเสมอ พัฒนา Application
Program และจัดหา Program เพื่อนํามาชวยในการบริหารและจัดการระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัย
5.4 ดูแลระบบความปลอดภัยการใชงานระบบเครือขาย
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5.4.1 กําหนดมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการใชงานบนระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล และเปนกฎเกณฑ และเปนระเบียบในการใชงาน
5.4.2 ติดตั้งและดูแลระบบความปลอดภัยการใชงานบนระบบเครือขายมหาวิทยาลัย
5.4.3 ติดตามขาวและประชาสัมพันธเกี่ยวกับปญหาไวรัสคอมพิวเตอร
5.5 งานใหบริการดานระบบเครือขาย
5.5.1 ใหบริการและใหคําปรึกษาตางๆ เกี่ยวกับการใชบริการเครือขายของมหาวิทยาลัย เชน การใช
Mail การใชงานผาน Modem, การใชงาน Internet
5.5.2 ใหคําปรึกษาในการวางแผนการจัดหาหรือการติดตั้งระบบเครือขายแกหนวยงานตางๆ ทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.5.3 ให บ ริก ารติ ด ตั้ ง ระบบเครือ ข า ยและระบบ เครื่อ งข า ยไรส าย แก ห น ว ยงานต า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
6. งานเครือขาย มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 งานบริการซอมบํารุง
6.1.1 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรภายในหนวยงานทั้งหมด
6.1.2 ติดตอประสานงานกับบริษัทตัวแทนจําหนายวัสดุอุปกรณ-ครุภัณฑที่จัดซื้อมาเกี่ยวกับชวงการ
รับประกัน
6.1.3 ติดตามระบบเทคโนโลยีและโปรแกรมใหมๆ และคอยเสนอจัดหามาใชในสวนที่คิดวาเปน
ประโยชนแกหนวยงาน
6.1.4 ใหความรวมมือกับฝายตางๆ ในหนวยงานในการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม และ
อุปกรณตัวเครื่องตางๆ ในการขอความอนุเคราะห
6.1.5 ตรวจซอมและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงอื่นๆ ที่เกิดปญหา ขอขัด
ของทั้งในหนวยงานและหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะหมา
6.1.6 ดูแลเครื่องมือโสตทัศนูปกรณและสื่อการสอนตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
6.1.7 งานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยคอมฯ
6.1.8 กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑตางๆ ตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการ
จัดซื้อจัดจางหรือประกวดราคา
6.2 อื่นๆ
6.2.1 ใหบริการดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองพิมพงานบน Dotสําหรับนักศึกษา
และอาจารย
6.2.2 จัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหพรอมในการบริการแกอาจารย นักศึกษา และเจาหนา
ที่ ที่มาขอใชบริการ
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6.2.3 ใหบริการแกผูขอใชบริการ Mail & Account ,บริการใหเบิกกระดาษเฉพาะนักศึกษา
ปฏิบัติคอมฯ และบริการพิมพรายงาน (บน Laser โดยมีอัตราคาบริการ)
6.2.4 เปนที่ปรึกษาและ ใหคําแนะนําแกอาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ในหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยในการใชเครื่องคอมฯ โปรแกรม และอื่นๆ ตลอดจนการชวยดูแลและแกไขให
ดวยความสําเร็จดวยดี
6.2.5 รับฝกงานใหกับนักศึกษางานจากสถานบันตางๆ
โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงานของศู น ย ค อมพิ ว เตอร :
โครงสรางการบริหาร
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
โครงสราง ฯ ของศูนยคอมพิวเตอร
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร

หัวหนางาน
งานพัฒนาระบบและประมวลผล

หัวหนางาน
งานเครือขายและบริการซอมบํารุง

เจาหนาที่
งานพัฒนาระบบและประมวลผล
(อัตรากําลัง 4 คน)

เจาหนาที่
งานเครือขายและบริการซอมบํารุง
(อัตรากําลัง 3 คน)
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บทที่ 3
การประกันคุณภาพศูนยคอมพิวเตอร
ระบบประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานสนับสนุนเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชสําหรับหนวย
งานที่ไมไดผลิตบัณฑิตเปนหลักแตทําหนาที่ในการสนับสนุนหรือใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ เพื่อสนองตอบตอ
ภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร หรือสนับสนุนภารกิจดานอื่นๆของมหาวิทยาลัย หนวยงานเหลา
นี้สามารถจัดทําระบบประกันคุณภาพในการใหบริการของหนวยงานไดโดยตองบงชี้คุณลักษณะของการให
บริการของหนวยงาน กลุมเปาหมายในการใหบริการและการควบคุมภายในหนวยงานเพื่อใหการบริการตางๆ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1. องคประกอบการประกันคุณภาพศูนยคอมพิวเตอร
หนวยงานเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในกิจการตางๆของมหาวิทยาลัย ระบบประกันคุณภาพที่ใชจึงเนนระบบการปฏิบัติงานและบริหารงานที่ตอบ
สนองตอภารกิจหลักในการดําเนินงานและใหบริการของหนวยงานนั้นๆ โดยตองมีการดําเนินการครบทั้ง 5
องคประกอบ ตอไปนี้
องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2
การดําเนินงานตามภารกิจหลัก
องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รายละเอียดขององคประกอบตางๆ ในระบบนี้ไดกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานสนับสนุน
ตางๆ สามารถนําไปใชดําเนินการในระบบประกันคุณภาพของหนวยงานตอไป รวมทั้งพัฒนาระบบและแนว
ทางปฏิบัติใหสอดคลองกับภาระหนาที่ของหนวยงาน ดังนี้คือ
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ตัวบงชี้ 1.1

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1
2

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของหนวยงาน มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาชาติ
มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความ
สําเร็จของการดําเนินงาน
มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัย
มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผน พัฒนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ
มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง

3
4
5
6
7

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
การคิดรอยละ
คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100
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องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ 2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ชนิดของตัวบงชี้ :
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้ : การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการคอมพิวเตอรในแตละดานของศูนยคอมฯ
โดยการแจกแบบประเมินใหแกผูรับบริการ แบงออกเปน ระดับผูบริหาร เจาหนาที่ อาจารย นักศึกษาแตละ
ระดับชั้น (ปริญ ญาตรี , ปริญ ญาโท , ปริญ ญาเอก) เพื่ อเป นขอมู ลในการปรับปรุงการใหบริการ และการ
ดําเนินงานตามภารกิจของศูนยคอมฯ ตอไป
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
(เทียบจากคา 5 ระดับ)

ความพึงพอใจ

รอยละ
ความพึงพอใจ

1.ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการและอุปกรณฯ
2.ความพึงพอใจดานบริการระบบเครือขาย
3.ความพึงพอใจดานบริการระบบสารสนเทศ
4.ความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาที่
5.ความพึงพอใจดานกระบวนการทํางาน
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
รอยละ 65 – รอยละ 74

คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

ตัวบงชี้ 2.2 บริการคอมพิวเตอรดาน การเรียน การสอน สําหรับคณาจารยและนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : การใหบริการหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง เพื่อ
สนับสนุน สนับสนุนการเรียนการสอน สําหรับคณาจารย และนักศึกษา รวมทั้งมีสนับสนุนดานการผลิตสื่อ
การสอนในลักษณะ Courseware ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในสวนของการสนับสนุนและสง
เสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตรที่เปดสอนใหทันสมัยขึ้น โดยการใชเครื่องมือและอุปกรณทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับอาจารย และนักศึกษา เพื่อชวยในการจัดการ
การเรียน และการสอน
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน
มีแผนงานการใหบริการคอมพิวเตอรดานการเรียนการสอน
มีบุคลากรรับผิดชอบ
มีการดําเนินการตามแผนงาน
มีการประเมินผลการใหบริการ
มีการนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงการใหบริการ
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เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ 2.3 บริการคอมพิวเตอรดานการบริหารของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง เพื่อสนับสนุนดานการบริหาร
รวมถึงการพัฒนา ดูแล และบํารุงรักษา ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ (MIS) สําหรับหนวยงานตางๆ
ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหการดําเนินงานของแตหนวยงานมีความถูกตอง และ
รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนําระบบประกันคุณภาพมาใชในการปฏิบัติงานของศูนยฯ รวมทั้งไดมีการ
กําหนดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ไดอยางเปนรูปธรรม
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน
มีแผนงานการใหบริการดานการบริหารของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
มีบุคลากรรับผิดชอบ
มีการดําเนินการตามแผน
มีการประเมินผล
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการ

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ 2.4 บริการคอมพิวเตอรดานงานวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : การใหบริการคอมพิวเตอรดานงานวิชาการ
โดยใหความรูดานคอมพิวเตอรแก
บุคลากร ในรูปแบบของการจัดอบรมคอมพิวเตอร , การนําวิทยาการใหมๆ เผยแพรทางเว็บไซต , บอรด เพื่อ
เผยแพรความรูสูชุมชน , รวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อจัดอบรมดานคอมพิวเตอรใหแก
คณาจารย นักศึกษา และบุคลากร เปนตน รวมถึงบริการยืมวารสารทางคอมพิวเตอร
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน
มีแผนการใหบริการดานงานวิชาการ
มีบุคลากรรับผิดชอบ
มีการดําเนินการตามแผน
มีการประเมินผลการใหบริการ
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการ
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เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ 2.5 บริการดานระบบเครือขาย
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ใหบริการติดตั้งจุดเชื่อมตอเขาระบบเครือขาย แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ให
สมารถเขาถึงระบบเครือขายภายใน และระบบอินเตอรเน็ตได รวมถึงหองปฏิบัติการคอมฯ ที่สามารถเขาใช
งานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งใหบริการแกนักศึกษาทุกระดับชั้น การดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัยใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรรหาเทคโนโลยีทางระบบเครือขายเขามาปรับ
ปรุงใหบริการระบบเครือขายไดครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น เชน การติดตั้งระบบเครือขายไรสาย และการจัดการ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน
มีแผนการการดําเนินงานบริการดานระบบเครือขาย
มีบุคลากรรับผิดชอบ
มีการดําเนินการตามแผน
มีการประเมินผลการใหบริการดานการบริหาร
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการ

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ 2.6 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ใหคําแนะนํา ปรึกษา บริการบํารุงรักษาและติดตั้งโปรแกรม และใหบริการซอมแซม
แกไขเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา รวมถึง
หองปฏิบัติการคอมฯ
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน
มีแผนการใหบริการงานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
มีบุคลากรรับผิดชอบ
มีการดําเนินการตามแผน
มีการประเมินผลการใหบริการดานการบริหาร
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการ
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เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

องคประกอบที่ 7

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

การบริหารและการจัดการ

สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัด
การและสามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ตัวบงชี้ 7.1

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1 คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของหนวยงาน
2 คณะกรรมการมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานมากกวาปละ 2 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการของหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมี
3 คณะกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหคณะกรรมการหนวย
งานอยางนอย 7 วันกอนการประชุม
4 คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5 คณะกรรมการมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ 7.2
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับ
1
2
3

เกณฑมาตรฐาน
มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน
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4

หนวยงาน
มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ตัวบงชี้ 7.3
มีการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผย
แพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ
มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50

2
3
4
5

มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ตัวบงชี้ 7.4

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
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2

3
4
5
6

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรการสราง
ขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก
ตัวบงชี้ 7.5
ชนิดของตัวบงชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ปจจัยนําเขา

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1
2
3
4
5
6

มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของหนวยงานผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก
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ตัวบงชี้ 7.6
ชนิดของตัวบงชี้ :

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน
ผลผลิต

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิเอกสารสิ่งพิมพ
เว็บไซต นิทรรศการ
มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยาง
นอย 3 ชองทาง
มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

2
3
4
5

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
ตัวบงชี้ที่ 7.7 :
ชนิดของตัวบงชี้ :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
ปจจัยนําเขา

สูตรการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด

x 100

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รอยละ 1 – 54

มีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศรอยละ 55 – 79

มีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตาง
ประเทศมากกวาหรือเทากับรอยละ 80
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ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารและการจัดการ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับ
เกณฑมาตรฐาน
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุก
หนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอ
แนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1
2
3
4

มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน
มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน
มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับหนวยงานหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธ
ศาสตรของสถาบัน
มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน
มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับ
ตาง ๆ
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ

5
6
7
8

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 – 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย

2

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประ
สิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่หนวยงานกําหนด
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

3
4
5
6
7

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ตัวบงชี้ 8.2
ชนิดของตัวบงชี้ :

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน
กระบวนการ

ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑมาตรฐาน
มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก
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องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ 9.1
ชนิดของตัวบงชี้ :

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
และการจัดการ
กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1
2

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา หนวยงาน และมหาวิทยาลัย
มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

3
4
5
6
7

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอแรก
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ตัวบงชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

2

มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา

3
4

มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา

5

นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

6

มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่นัก
ศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของหนวยงาน

7

มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่
เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก
4 – 5 ขอแรก
อยางนอย 6 ขอแรก
ตัวบงชี้ 9.3
ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับ

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน

1

มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน และ
สถาบันอยางตอเนื่อง

2

มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน

3

มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภาย
ในเวลาที่กําหนด
มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการ
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ

4
5
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เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิ วเตอร มหาวิทยาลัยเกริก ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของระบบการประกันคุณ ภาพการ
ศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอรมีการดําเนินการสอดคลองกับนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ศูนยคอมพิวเตอรจึงไดกําหนดแนวนโยบายดานการประกันคุณ
ภาพของศูนยคอมพิวเตอร ดังนี้
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของศูนยคอมพิวเตอรใหเปนไปตามมาตรฐานของทบวง
มหาวิทยาลัย
2. จัดการประกันคุณภาพการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอรใหทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนยคอมพิวเตอรไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาศูนยคอมพิวเตอร โดย
คณะกรรมการดังกลาวมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอรโดยสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย
2. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอร
3. จัดทําคูมือคุณภาพของหนวยงาน และคูมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
4. เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอร
5. จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเอง
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4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอรไดเลือกแบบ PDCA (Plan Do Check Act)

Plan หมายถึง การวางแผน/กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือมาตรฐานของงาน
Do หมายถึง การปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไวในแผน
Check หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม D
Act หมายถึง การปรับปรุงแกไขตามผลที่ไดจาก C
5. การประกันคุณภาพของศูนยคอมพิวเตอร มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีขอมูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการของศูนยคอมพิวเตอร
2. เพื่อเปนการพัฒนากระบวนการทํางานของศูนยคอมพิวเตอรใหบรรลุวัตถุประสงค ปณิธานของศูนย
คอมพิวเตอร
3. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของศูนยคอมพิวเตอรใหมีลักษณะโปรงใสสามารถตรวจสอบไดจาก
ทั้งองคกรภายนอกและองคกรภายในมหาวิทยาลัย
6. รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพศูนยคอมพิวเตอร ประจําการศึกษา 2552
1. หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
ประธานคณะกรรมการ
2. หัวหนางานพัฒนาระบบและประมวลผล
กรรมการ
3. หัวหนางานเครือขายและบริการซอมบํารุง
กรรมการ
4. นางวรนุช รัตนะศักดิ์ศรี
กรรมการ
5. นางสาวทิพยวรรณ มะจุไทย
กรรมการ
6. นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช
กรรมการและเลขานุการ
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7. ขั้นตอนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของศูนยคอมพิวเตอร
ขั้นตอนการเริ่มตน
1. รับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
2. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การปฏิบัติงานของศูนยคอมฯ
3. ประชุมแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพงานของศูนยคอมพิวเตอร
การใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2. ใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรทุกทาน
3. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเริ่มดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
1. ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของศูนยคอมพิวเตอร
2. วิเคราะหจุดออนและทําการแกไขจุดออน
3. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเอง
4. เขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ขั้นตอนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
1. ศูนยคอมพิวเตอรไดพยามจัดทําเอกสารหรือขอมูลขาวในรูปของไฟล electronic และขึ้นเผยแพร
ประชาสัมพันธ ที่ web ประกันคุณภาพของศูนยคอมพิวเตอรเพื่อประหยัดกระดาษและอํานวยความสะดวก
มากที่สุดใหไดมากที่สุด
2. เขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่สํานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยออกแบบไว
3. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ พิจารณาการเขียนผลการดําเนินงาน
4. รวบรวมเอกสาร/หลักฐานที่ใชในการอางอิง และจัดทํารายงานประจําป
8. การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยคอมพิวเตอร
1. สรางความรูความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรโดย
การสงบุคลากรเขารวมการอบรม การสัมมนา และการอบรม
2. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณ
ภาพการศึกษาของบุคลากร
3. จัดทําคูมือการประเมินตนเอง SAR เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน
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9. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552
1. อาจารยสุวิมล วงศสิงหทอง
ประธาน
2. ผศ.จุฑามาส ไพบูลยศักดิ์
กรรมการ
3. อาจารยชัยมาศ คะมา
กรรมการ (สมทบ)
4. นางสาวอนุภารัตน จาชัยภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
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บทที่ 4
การประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยเกริกมีหนวยงานและหนวยงานสนับสนุนที่ตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
หนวยงาน
1. คณะศิลปศาสตร
2. คณะนิเทศศาสตร
3. คณะนิติศาสตร
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะเศรษฐศาสตร
6. บัณฑิตวิทยาลัย
7. วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
หนวยงานสนับสนุน
1. สํานักอธิการบดี
2. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
3. สํานักหอสมุด
4. สํานักวิชาการ
5. สํานักสงเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ
6. สํานักกิจการนักศึกษา
7. สถาบันภาษา
8. ศูนยคอมพิวเตอร
9. ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
10. ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
11. ศูนยสงเสริมและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยเกริกดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ตามระบบและกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนด

ความหมายของรายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเองเปนรายงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวย
งานที่กํากับดูแล และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1. เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ที่วา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวย
งานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรอง
รับการประกันคุณภาพภายนอก
2. เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิ์ผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป
3. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเกริก
รายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวย
1) คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ ( ถามี )
2) ขอมูลเบื้องตนประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบและ
กลไกประกันคุณภาพของหนวยงาน มหาวิทยาลัย สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมาและ
เปาหมายสําคัญในปปจจุบัน
3) ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายใน
รอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ไดแก
ปรัชญา วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. องคประกอบที่ 1
2. องคประกอบที่ 2
การเรียนการสอน
3. องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. องคประกอบที่ 4
การวิจัย
5. องคประกอบที่ 5
การบริการวิชาการแกสังคม
6. องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
8. องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
9. องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ
แตละองคประกอบคุณภาพ และแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง แผน
และเปาหมายการพัฒนาในปตอไป
5) รายงานตัวเลขลงในตาราง 1 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้
ของมหาวิทยาลัยเกริก
6) ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานตามคูมือการประกันคุณภาพของ สกอ. ( ตารางที่ 2 )

การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของสถาบันการ
ศึกษา โดยมีสาระประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา จุดเนนโครงสรางการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา ตลอดจนเปาหมายที่สําคัญ
ในปปจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งที่เขียนถึงการดําเนินงานจริง เพื่อ
เปนขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กําหนดไว โดยมีรูป
แบบการนําเสนอตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และที่เพิ่มเติม
ของสถาบัน โดยยึดการอางอิงจากแหลงขอมูลตาง ๆ ประกอบ
ลักษณะการเขียนรายงาน เปนการบรรยาย สังเคราะห และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ
ที่ชี้ใหเห็นถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาประกอบดวยสิ่งที่ตองรายงานตอไปนี้
1. กิจกรรมที่สถาบันดําเนินการในแตละตัวบงชี้
2. การประเมินผลตามเกณฑ
3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้นั้น ๆ
4. จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตละตัวบงชี้
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาเปนสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละองค
ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแกไขหรือการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาไดดียิ่งขึ้น เพื่อรายงานสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามองค
ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้นระยะยาว
ในอนาคต
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หนวยงานและองคประกอบการประกันคุณภาพของแตละหนวยงาน
มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2552
คณะวิชา
คณะศิลปศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

องคประกอบการประกันคุณภาพ
1.
1. ปรัชญา วัตถุประสงค และแผน
2.
ดําเนินการ
3.
2. การเรียนการสอน
4.
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
5.
4. การวิจัย
6.
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10 นโยบายสถาบัน สถานศึกษา 3ดี
( 3D – Democracy , Decency ,
Drug - Free )
หนวยงานสนับสนุน
องคประกอบการประกันคุณภาพ
1. สํานักอธิการบดี
องคประกอบที่ 1, 2 , 7, 8 , 9
2. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 1, 7 , 8 , 9
3. สํานักหอสมุด
องคประกอบที่ 1, 2 , 5 , 7 , 8 , 9
4. สํานักวิชาการ
องคประกอบที่ 1, 2 , 7 , 8 , 9
5. สํานักสงเสริมการศึกษาและ
องคประกอบที่ 1, 2 , 7 , 8 , 9
ประชาสัมพันธ
องคประกอบที่ 1, 3 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10
6. สํานักกิจการนักศึกษา
องคประกอบที่ 1, 2 , 5 , 7 , 8 , 9
7. สถาบันภาษา
องคประกอบที่ 1, 2 , 7 , 8 , 9
8. ศูนยคอมพิวเตอร
องคประกอบที่ 1, 6 , 7 , 8 , 9
9. ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
10. ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา องคประกอบที่ 1, (2.8) , 4 , 5 , 7 , 8 ,
9
11. ศูนยสงเสริมและบริการสังคม องคประกอบที่ 1, 2 , 7 , 8 , 9
หมายเหตุ

หมายเหตุ
- ตัวบงชี้ที่ 2.13 , 4.5 , 5.5,
6.2 , 6.3 ไมตองประเมิน
เพราะมหาวิทยาลัยเปน
กลุมสถาบันเนนการผลิต
บัณฑิต
- ฝายบัญชีและการเงิน
ประเมินตัวบงชี้ที่ 8.1
โดยใหแตละคณะวิชาใช
ขอมูลจากฝายบัญชีและ
การเงิน

หมายเหตุ
- ตัวบงชี้ที่ 2.13, 4.5 ,
5.5 , 6.2 , 6.3 ไมตอง
ประเมินเพราะ
มหาวิทยาลัยเปนกลุม
สถาบันเนนการผลิต
บัณฑิต
- ตัวบงชี้ที่ 7.4 7.5 และ
8.1 เปนการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัย โดย
ใหแตละหนวยงานปรับใช
ขอมูลจากสวนกลาง

- ในชององคประกอบการประกันคุณภาพ ตัวเลขที่อยูในวงเล็บหมายถึงตัวบงชี้
- หนวยงานสนับสนุนทําองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

( ปกนอก )

รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )
หนวยงาน.......... / หนวยงานสนับสนุน ...........
( ระหวาง วัน เดือน ป – วัน เดือน ป )
วัน เดือน ป ที่รายงาน

( คํานํา )

สิ่งที่ตองระบุในคํานํา
ขอบขายของเนื้อหาที่อยูในรายงาน
ชวงเวลาที่เกี่ยวของของขอมูล
องคประกอบที่หนวยงานทํา

ลงนามผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
ตําแหนง
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยยึดการประเมินตาม 9 องคประกอบของ
สกอ. รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 3 จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) โดยมีรายละเอียดของ
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตัวบงชี้ดังนี้
ตารางจํานวนองคประกอบและตัวบงชี้
จํานวนตัวบงชี้
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2
2. การเรียนการสอน
12
3. กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
2
4. การวิจัย
4
5. การบริการวิชาการแกสังคม
4
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1
7. การบริหารและการจัดการ
9
8. การเงินและงบประมาณ
2
9. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
3
10 นโยบายสถาบัน สถานศึกษา 3ดี ( 3D – Democracy
2
, Decency , Drug - Free )
รวม
41

เกณฑการประเมินคุณภาพของตัวบงชี้
สกอ. กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 3 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3 โดยมีความหมายดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวนและต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะ
เปน หรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน
คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับไดและใกลเคียงกับ
มาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ใกลกับมาตรฐาน
คะแนน 3 หมายถึง มี ก ารดํ า เนิ น การตามตั ว บ ง ชี้ ที่ กํ า หนดครบถ ว นเป น ไปตามมาตรฐานที่
กําหนด หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน
38

ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการ
ประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1
2

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและสอด
คลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ
มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปา
หมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนิน
งาน
มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผู
บริหารและสภามหาวิทยาลัย
มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ ยุทธศาสตรและ
แผน พัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุง
กลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

3

4
5

6

7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: 7 (ระดับ)
เปาหมายปนี้:
6 (ระดับ)

หมายเลข
การดําเนินการ
มี
ไมมี เอกสารหลักฐาน
/
QA 1.1.1
/
QA 1.1.2

/

QA 1.1.2 (1)

/
/

QA 1.1.1(1)
QA 1.1.5

/

QA 1.1.2 (3)

/

QA 1.1.5 (3)
QA 1.1.7

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เปาหมายปตอไป:

7 (ระดับ)
7 (ระดับ)

การบรรลุเปาหมาย
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X

บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. คณะมีความมุงมั่นในการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจหลักคือการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองและบรรลุตามพันธกิจดัง
กลาว ไดกําหนดปณิธานและวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะ ไวเปนลายลักษณอักษร
ทั้งนี้โดยผานที่ประชุมคณะ และเผยแพรแกคณาจารย นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชน โดยแสดงไวในราย
งานการประเมินตนเอง ติดบอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซตของคณะฯ
2. คณะไดวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคตางๆ แลวนํามาพัฒนาและกําหนดแผน
ยุทธศาสตรที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
โดยมีคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมโดยมีการประชุมระดมความคิด ทั้งนี้ไดวางแผนใหสามารถมีการดําเนิน
งานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. การกําหนดเปาหมายความสําเร็จของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดผลการดําเนินงานใหครบทุกภารกิจ
ตามแผนยุทธศาสตร คณะยังกําหนดตัวบงชี้ไดไมครบถวนแตก็จะปรับปรุงใหมีมากขึ้น
4. การดําเนินการตามแผนของคณะยังไมสามารถดําเนินการไดทุกภารกิจ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สถานการณ ปจจุบันที่มีการที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน ขาดเงินทุนสนับสนุน หรือ ปจจัยอื่น ๆ ที่เขามา ทําใหไม
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย ซึ่งคณะจะพยายามหาทางปรับปรุง
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

คะแนนประเมินตนเอง
X

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
QA 1.1.1

QA 1.1.2
QA 1.1.5

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน

(1) รายงานประจําป ศูนยคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2552
(2) ภาพถาย ปายประชาสัมพันธ ปรัชญา ปณิธาน ของศูนยคอมพิวเตอร
(3) สําเนา Webpage เผยแพร ปรัชญา ปณิธาน ของศูนยคอมพิวเตอร
http://www.krirk.ac.th/computer/cp_his.htm
(1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ระยะ 5 ป ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2555)
(2) แผนพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร (พ.ศ. 2550-2554)
(3) แผนดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552
(1) รายงานการติดตาม ผลการดําเนินงาน ตามแผนประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 1)
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(2) รายงานการติดตาม ผลการดําเนินงาน ตามแผนประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)
(3) สรุปผลการดําเนินตามแผนดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมฯ 2552

QA 1.1.7

ตัวบงชี้ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้ :
การคิดรอยละ

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ผลผลิต
คํานวณมาจาก

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

จํานวนตัวบง
จํานวนตัวบง
รอยละของการ
ชี้ของแผน
ชี้ของแผน
บรรลุเปาหมายตาม
ปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติ งาน
ตัวบงชี้ของการ
บรรลุเปา
ทั้งหมด
ปฏิบัติงาน
หมาย

แผนปฏิบัติงาน

โครงการจัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์สําหรับการเรียนการสอน
โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขาย
โครงการปรับปรุงหอง Server
รวม
ผลการประเมินตนเองปที่แลว:
เปาหมายปนี้:

100 (รอยละ)
85 (รอยละ)

1
2
1
4

1
2
1
4

100
100
100
100

หมายเลข
เอกสารหลัก
ฐาน
QA 1.1.2 (1)
QA 1.1.5 (3)

ผลการประเมินตนเองครั้งนี:้ 100 (รอยละ)
เปาหมายปตอไป:
90 (รอยละ)

การบรรลุเปาหมาย
X

บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
รายละเอียดที่ปรากฏในรายประจําป 2552 (QA 1.1.1 (1)) และ สรุปผลการดําเนินตามแผนดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2552 (QA 1.1.5 (3))
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74

คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100

คะแนนประเมินตนเอง
X

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
(1) แผนดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552
QA 1.1.2
(3) สรุปผลการดําเนินตามแผนดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552
QA 1.1.5
สรุปการประเมินองคประกอบที่ 1
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน

ระดับ 5
90%

ระดับ 5 (บรรลุเปาหมาย)
92%

2
3
5/2 = 2.5

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง
หนวยงาน ฯ มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงานที่ดีที่สอดคลองกับของคณะ ฯ
มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาแหงชาติ ซึ่งภาควิชาฯ ตองมีการพิจารณาในการปรับแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาชาติเสมอ
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน
ในแตละแผนการดําเนินงาน หนวยงานฯ ยังขาดการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน และหน
และ วยงานฯ ยังขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อมาวิเคราะหปรับปรุงแผนกล
ยุทธอยางตอเนื่องซึ่งในครั้งตอไปภาควิชาฯ ควรนําสิ่งตาง ๆ เหลานี้มาพิจารณาในการเขียนแผนดําเนินการ
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