
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 

 
วันที่รายงาน 8 พฤศจิกายน 2561 



1 
 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 เป็นการประเมินแบบ Desktop Assessment ผ่าน

ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ (e-SAR TSU) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ ส านักคอมพิวเตอร์ การประเมินด าเนินการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) (TSU09)  

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
  2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580  

2.2 ตัวบ่งชี้จากการบริหารจัดการตามกระบวนการ หมวด 1-6  
 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  รองประธาน 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง กรรมการ 
7. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เลขานุการ 
8. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาวรรณ  แสงช่วง ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายกิตติรัตน์  เกษตรสุนทร ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวทิพวรรณ  เดชสม ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางศิริพร  รัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยผลการประเมิน มีดังนี้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพิวเตอร ์ปีการศึกษา 2560 
 

ค ารับรองการปฏิบัติงาน 
จ านวนตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนนผลการ

ประเมิน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) (TSU09) 1 40 3.00 1.20 
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)     

2.1 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 3 15 3.00 0.45 
2.2 ตัวบ่งชี้จากการบริหารจัดการตามกระบวนการ หมวด 1-6  18 45 3.00 1.35 

คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 22 100 3.00 3.00 
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ส่วนที ่1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บรหิารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) (TSU09) 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
โครงร่างองค์กร (OP) - 
การประเมินตนเองหมวด 1-6 ศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์ และพัฒนากระบวนการท างานให้เป็นระบบมากขึ้น (Approach) ครบ PDCA 
การก าหนดตัววัดที่ส าคัญในหมวด 7 ความชัดเจนของเกณฑ์การวัดตัวชี้วัดเฉพาะของส่วนงาน เช่น 7.1ข (ฉ-1) และ 7.1ข (ฉ-2) 
แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ ์EdPEx  
 

- 

คะแนนผลการประเมิน  ระดับ 3 
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ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

สรุป ทั้งหมด 2.1 ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 

2.2 ตัวบ่งชี้จากการบริหาร
จัดการตามกระบวนการ 

หมวด 1-6 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การบรรลุเป้าหมาย       
จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 18 100 3 100.00  15  100.00 
จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 15 83.33 3 100.00 12 80.00 
จ านวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 16.67  -  - 3 20.00 

แนวโน้ม เฉพาะตัวช้ีวัดที่มีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 6 33.33 0  0.00 6  4.00 
จ านวนตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 4 66.67  -  - 4 66.67 
จ านวนตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มคงที่ 1 16.67  -  - 1 16.67 
จ านวนตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มไม่ชัดเจน 1 16.67  -  - 1 16.67 
จ านวนตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มลดลง  -  -  -  - -  - 

จ านวนตัวช้ีวัดที่ยังไม่มีแนวโน้ม (ตัวชี้วัดใหม่) 12 66.67  3 100.00   9 60.00  
คะแนนผลการประเมิน   ระดับ 3 ระดับ 3 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) รายตัวชี้วัด 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลประเมินกรรมการ 

เป้าหมาย แนวโน้ม 
Strengths 
(จุดแข็ง) 

Areas for Improvement 
(เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้) 

7.1ข (ฉ-1) ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ร่วมกัน (ส านักคอมพิวเตอร์) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80  

บรรลุ บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 
 

- ควรมีข้อมูลผลลัพธ์ย้อนหลัง 
 

7.1ข (ฉ-2) ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(ส านักคอมพิวเตอร์) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80  

บรรลุ บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 
 

- ควรมีข้อมูลผลลัพธ์ย้อนหลัง 

7.1ข (ฉ-3) จ านวนรายวิชาที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือใช้ในการศึกษาผ่าน
ระบบ TSU MOOC (Massive 
Open Onlime Course) 

5 วิชา 5 วิชา บรรลุ บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 
 
 

กระบวนการพัฒนา
รายวิชาผ่านระบบ TSU 
MOOC ที่ชัดเจน 

การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

7.1ข (ฉ-4) ร้อยละของเวลาที่
ให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีเสถียรภาพ 
(ส านักคอมพิวเตอร์) 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
99.64 

บรรลุ บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 
 
 

- กระบวนการดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้พร้อม
ใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ (ไม่
ปรากฏแผนการด าเนินงาน) 

7.1ข-7 จ านวนเงินงบประมาณ
บริการวิชาการท่ีได้รับจากแหล่ง
ภายนอก 

267671 398,480 
(ร้อยละ 
36.03) 

บรรลุ บรรลุ 
 

สูงขึ้น 
 

มีคู่ความร่วมมือที่
ชัดเจนและมีการ
ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

- 
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ตัวบ่งชี้ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลประเมินกรรมการ 

เป้าหมาย แนวโน้ม 
Strengths 
(จุดแข็ง) 

Areas for Improvement 
(เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้) 

7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการให้บริการของคณะฯ 
(C.11) 

3.51 ค่าเฉลี่ย 
3.40 

ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 

- การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
และน าไปปรับปรุงกระบวนการ 
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการวิชาการ (KPIs, C.11) 

3.51 4.52 บรรลุ บรรลุ 
 

สูงขึ้น 
 

การให้บริการที่
ตอบสนองความของ
ผู้รับบริการวิชาการได้
เป็นอย่างดี 

- 

7.3ก-3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น (KPIs) 

2 คน ร้อยละ 
10.81 

ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 
 

- การก าหนดแผนการเข้าสู่
ต าแหน่งตามกรอบที่ได้ประเมิน
ค่างานแล้ว 

7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านบรรยากาศการ
ท างาน (KPIs, C.11) 

3.25 3.46 บรรลุ บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 

- - 

7.3ก-7 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร (KPIs) 

3.70 3.74 บรรลุ บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 
 

- น าปัจจัยในตาราง OP-1ก (3-
2) ไปเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร 

7.3ก-8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ
บุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (TSU11) 

ร้อยละ 
65 

67.70 บรรลุ บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 

- - 
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ตัวบ่งชี้ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลประเมินกรรมการ 

เป้าหมาย แนวโน้ม 
Strengths 
(จุดแข็ง) 

Areas for Improvement 
(เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้) 

7.3ก-9 ร้อยละของผู้บริหารระดับ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนา (KPIs, C.10) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ บรรลุ 
 

คงท่ี - 
 

ความต้องการและความจ าเป็น
ในการพัฒนาสมรรถนะในงาน
ของบุคลากรของส่วนงานใน
ภาพรวมเป็นองค์ประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(ความต้องการของส่วนงาน) 

7.3ก-10 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็น
ของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง (KPIs, C.10) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ บรรลุ 
 

สูงขึ้น 

7.4ก-3 การประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
(KPIs, C.8.1) 

ระดับ 3 ระดับ 3 บรรลุ บรรลุ สูงขึ้น 
 

- - 

7.4ก-4 การประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้น าสูงสุดและผู้น า
ระดับสูงของคณะฯ (KPIs, C.8.2) 

ระดับ 3 ระดับ 3 บรรลุ บรรลุ     ไม่ชัดเจน 
 

- - 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (KPIs, C.9) 

ร้อยละ 
80.77  

ร้อยละ 
56.52 

ไมบ่รรลุ ไม่บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 
 
 

- จากหลักฐานในระบบ จ านวน
ตัวชี้วัดมีทั้งสิ้น 23 ตัว บรรลุ
ตามแผน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 56.52 ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

7.5-1 การเพ่ิมข้ึนของรายได้ทั้ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้
อ่ืน (TSU12) 

 ร้อยละ 
56.31 

บรรลุ บรรลุ 
 

ตชว.ใหม่ยัง
ไม่มีแนวโน้ม 
 

- - 
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ตัวบ่งชี้ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลประเมินกรรมการ 

เป้าหมาย แนวโน้ม 
Strengths 
(จุดแข็ง) 

Areas for Improvement 
(เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้) 

7.5-2 ความสามารถในการท าเงิน
เหลือจ่าย (TSU13) 

 ร้อยละ 
6.46 

บรรลุ บรรลุ 
 

สูงขึ้น - - 

 


