สวนที่ 2
บทนํา
ประวัติความเปนมาของหนวยงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดิมเปนหนวยงานหนึ่ง
ของงาน “ฝายวิชาการ” เมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ป 2528 ไดมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการบริหารงานจึงไดเปลี่ยนชื่อจาก “ฝายวิชาการ” เปน “สํานักสงเสริมวิชาการ” ซึ่งมี
หนวยงานในสังกัด 5 ฝาย ไดแก ฝายเลขานุการ ฝายทะเบียนและวัดผล ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน
ฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ฝายผลิตเอกสารและตํารา
ป พ.ศ. 2543 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร
งานมีหนวยงานในสังกัดดังนี้คือ ฝายเลขานุการ ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝายทะเบียนนักศึกษา
ฝายประมวลผล ศูนยวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา
ป พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การบริหารงาน สํานักสงเสริมวิชาการ จึงเปลี่ยนชื่อมาเปน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ป พ.ศ. 2548 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารงาน มีหนวยงานในสังกัดดังนี้คือ ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝายทะเบียนนักศึกษา ฝาย
ประมวลผล เพื่อใหการประสานความรวมมือและใหบริการในกระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ป พ.ศ. 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารงานโดยเพิ่มฝายงานซึ่ง มีฝายงานตางๆในสังกัดดังนี้คือ
- ฝายทะเบียนและประมวลผล
- ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน
- ฝายบริหารงานทั่วไป
- ผายเทคโนโลยี
- ฝายประกันคุณภาพ
ป พ.ศ. 2556 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารงานโดยแบงออกเปนกลุมงานดังนี้
- กลุมงานอํานวยการ
- กลุมงานหลักสูตรและแผนการเรียน
- กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
- กลุมงานบริการทดสอบภายนอก
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คณะกรรมการบริหาร
1. ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
2. นางสาวอภิรตั น รัตนกรีฑากุล
3. อาจารยทินกร คุณาสิทธิ์
4. อาจารยกาญจนา คําสมบัติ
5. อาจารประมวล เทพดู
6. ดร.ยุวดี อินสําราญ
7. อาจารยจักรพันธ ศรีวงษา
8. อาจารยวีระยุทธ เติมสวัสดิ์
9. ดร.พัชราภรณ พิมพจันทร
10. อาจารยสุรัตนา เหลาชัย
11. นายภาคิน แกวพิพรม

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บุคลากรประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. นางปรียา ชนินทรานุกูล
2. นางทัศนา อนันตวุฒิ
3. นางอภิญญา ฤทธิ์ศรี
4. นางพัชรี ภูบุญอิ่ม
5. นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
6. นางนันทนภัส ภูหนองโอง
7. นางสาวสุจิตรา เตียงงา
8. นายจักรี ศิรอิ ุเทน
9. นายประดิษฐศักดิ์ ผุดวัฒน
10.นางสาวพรทิพย มาตยวังแสง

ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

11.นางสาวอัจฉพรรณี อินวงค
12.นางสาวพัชราภรณ บุตรงาม
13. นางสาวกิ่งเพชร แกวปญญา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
ปรัชญา
ประสานงานวิชาการใหกาวไกล สํานักงานทันสมัย มีน้ําใจบริการ
วิสัยทัศน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนศูนยกลางบริการการศึกษาโดยใชระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูรบั บริการ
พันธกิจ
1. เปนหนวยงานกลางการรับเขานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบและใหบริการงานทะเบียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย
3. พัฒนาระบบและใหบริการการประมวลผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
4. ใหบริการดานสารสนเทศดานการศึกษา แกนักศึกษาและอาจารยที่ถูกตองรวดเร็ว
5. เปนหนวยงานกลางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหไดคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
6. สงเสริมการพัฒนาระบบงานการเรียนการสอนของคณะ และการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของบุคลากรทั้งดานการศึกษาแล การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
7. บริหารงานทั่วไปของสํานักงานใหเปนหนวยงานการบริการดานงานทะเบียนประมวลผลและ
สงเสริมวิชาการที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยดําเนินการจัดการศึกษาและใหบริการการศึกษาที่
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาแกนักศึกษาและคณาจารย
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและเปนที่พึงพอใจของผูมารับบริการ
3. เพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน และตรงตามความตองการของสังคม
อยางตอเนื่อง
4. เพื่อสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานทางเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยทุกสาขา
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โครงสรางองคกรสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานอํานวยการ
กลุ่มงานอํานวยการ
-งานธุรการและสารบรรณ
-งานอํานวยการและการประชุม
-งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
-งานแผนและงบประมาณ
-งานประกันคุณภาพ
-งานดูแลและบํารุ งรักษาอาคาร
สถานที

กลุ่มงานหลักสู ตรและแผนการเรี ยน
-งานพัฒนาหลักสูตร
-งานหลักสูตรการศึกษาทัวไป
-งานจัดทําแผนการรับนักศึกษา
-งานหลักสูตรการเรี ยนการสอน
-งานแผนการเรี ยนการสอน
-งานตารางเรี ยนตารางสอน
-งานจัดทําบัตรนักศึกษา
-งานเทียบโอนผลการเรี ยน

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
-งานรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักศึกษา
-งานทะเบียนและประวัตินกั ศึกษา
-งานประมวลผลการเรี ยน
-งานอนุมตั ิผลการเรี ยนและขอสําเร็ จ
การศึกษา

กลุ่มงานบริ การทดสอบภายนอก
-งานจัดทําแบบทดสอบ
-งานจัดการสอบคัดเลือก
-งานประมวลผลการคัดเลือก
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สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานอํานวยการ
กลุ่มงานอํานวยการ

กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรี ยน

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

กลุ่มงานบริ การทดสอบภายนอก

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
(ยังไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่ง)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสู ตรและแผนการ
เรี ยน (ยังไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่ ง)

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
(ยังไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่ ง)

หัวหน้ากลุ่มงานทดสอบภายนอก
(ยังไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่ง)

.น.ส.อภิรัตน์ รัตนกรี ฑากุล
(นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ)
.นางทัศนา อนันตวุฒิ
(พนักงานพิมพ์ ส )
.นางพัชรี ภูบุญอิม
(เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป)
.น.ส.พรทิพย์ มาตย์วงั แสง
(นักวิชาการศึกษา)
.นางนันท์นภัส ภูหนองโอง
(เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป)
6.นางสาวกิงเพชร แก้วปั ญญา
(ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร)
.อัตราว่าง(ผ้ปฏิบตั ิงานบริ หาร)

.นางปรี ยา ชนินทรานุกูล
(พนักงานพิมพ์ ส )
.น.ส.สุ พฒั นา มณี ทพั
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
.น.ส.อัจฉพรรณี อินวงค์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
.น.ส.พัชราภรณ์ บุตรงาม
(นักวิชาการศึกษา)
.อัตราว่าง
.อัตราว่าง

.นางอภิญญา ฤทธิ ศรี
(เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป)
2.น.ส.สุ จิตรา เตียงงา
(เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป)
.นายจักรี ศิริอุเทน
(เจ้าหน้าทีวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์)
.นายประดิษฐ์ศกั ดิ ผุดวัฒน์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
5.อัตราว่าง
.อัตราว่าง

.อัตราว่าง
.อัตราว่าง
.อัตราว่าง
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การจัดสรรงบประมาณ
มหาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรบั การจัดสรร
งบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทรายจาย
1) งบบุคลากร
2) งบดําเนินงาน
3) งบลงทุน
4) งบเงินอุดหนุน
5) งบรายจายอื่น
6) งบขับเคลื่อนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
รวม

งบประมาณ
แผนดิน
-

เงินรายได
5,726,900
4,454,800
200,000
10,381,700

หมายเหตุ อางอิงขอมูลจากแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รวม
5,726,900
4,454,800
200,000
10,381,700
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การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจาย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งบรายจาย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 5,726,900 4,454,800
200,000
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 5,726,900 4,454,800
200,000
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้น
5,726,900 4,454,800
200,000
แผนงาน-ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

งบรายจายอื่น
-

10,381,700
10,381,700

-

10,381,700

สวนที่ 3
ผลการประเมิน
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลจากคณะกรรมการประจําสํานักประเมิน
กลุมตัวบงชี้/ชื่อตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานักและ
ผูบริหารทุกระดับของสํานัก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสํานัก
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพ(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
สภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.5 รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.6 รอยละโรงเรียนของกลุมเปาหมายในการ
ประชาสัมพันธโครงการแนะแนวการศึกษาประจําปที่มีนักเรียน
มาสมัครเรียน(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ที่ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด(มรม.)
รวม
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
คณะกรรมการ
ประเมินตนเอง
ประเมิน
5
5
5
5
4.96
3
5
5
5

4.96
3
5
5
5

4
5
5

4
5
5

4.45

4.45

5

5

2

2

5

5

4.46
ดี

4.46
ดี

9

เกณฑการประเมิน
คะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.15 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินระดับดีมาก

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

กลุมตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานักและ
6 ขอ
ผูบริหารทุกระดับของสํานัก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสํานัก ระดับ 4
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
4 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
7 ขอ
ภายใน
เฉลี่ยคะแนน กลุมตัวบงชี้รวม
กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(มรม.)
ระดับ 4
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน(มรม.)
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหม
ตัวตั้ง
 = บรรล
ผลลัพธ
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)  = ไมบรร
8 ขอ
7 ขอ




ระดับ 5
5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
9 ขอ







ระดับ 4
7 ขอ




50

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและ รอยละ 85
ทักษะในวิชาชีพ(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
5 ขอ
สภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.5 รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอยละ 85
(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.6 รอยละโรงเรียนของกลุมเปาหมายในการ
รอยละ 85
ประชาสัมพันธโครงการแนะแนวการศึกษาประจําปที่มีนักเรียยน
มาสมัครเรียน(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอยละ 85
ที่ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด(มรม.)
เฉลี่ยคะแนน กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบงชี้(14 ตัวบงชี้)

ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
ตัวตั้ง
 = บรรลุ
ผลลัพธ
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ
รอยละ 100


คะแนน
ประเมิน
5

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ระดับดีมาก

6 ขอ



4.45

ระดับดี

รอยละ 88.89



5

ระดับดีมาก

รอยละ 63.8



2

ปรับปรุง

รอยละ 97.5



5

ระดับดีมาก

4.21
4.46

ระดับดี
ระดับดีมาก
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายองคประกอบ
องคประกอบ
ผลการประเมิน
กลุมตัวบงชี้รวม
ตัวชี้วัด 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ขอคนพบ
- มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่เชื่อมโยง กับนโยบายของสภาสถาบันฯ
จุดเดน
-บุคลากรในมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงาน อยางเปนรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
- แผนยุทธศาสตรระยะยาวควรระบุวนั ที่ไดรับการอนุมัติแผน
- ควรมีการประชุมประเด็นในเรื่องของแผนยุทธศาสตรใหกับบุคลากรไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 1.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานักและ
ผูบริหารทุกระดับของสํานัก

ขอคนพบ จุดเดน - ผูบริหารหนวยงานมีการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรบั มอบหมายและมีการ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา

14
องคประกอบ
ตัวชี้วัด 1.3 การปฏิบตั ิตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสํานัก

ตัวชี้วัด 1.4 การพัฒนาหนวยงานสูองคการแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัด 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมิน
ขอคนพบ
- ผูบริหารมีการกําหนดหนาที่ตามบทบาทของตนเองอยางเปนรูปธรรม
- ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารหนวยงาน
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรมีการปรับคาระดับเปาหมายใหสูงขึ้น
ขอคนพบ
- มีการจัดสัมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนรูปธรรม
- มีคูมือในการปฏิบัติงานของแตละสวนงานยอย
จุดเดน
- บุคลากรในหนวยงานใหความสําคัญกับประเด็นการจัดการความรู
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรกําหนดประเด็นการจัดการความรูใหครอบคลุมตามที่เกณฑกําหนดไว
ขอคนพบ
- มีคณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
- มีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงของหนวยงาน
จุดเดนจุดที่ควรพัฒนา - ควรนําขอเสนอแนะจากการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงมา
จัดทําในแผนบริหารความเสี่ยงในรอบประเมินครั้งตอไป

15
องคประกอบ
ตัวชี้วัด 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ผลการประเมิน
ขอคนพบ
จุดเดน - มีระบบและกลไก การเงินและงบประมาณที่โปรงใส และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
ขอคนพบ
จุดเดน
- มีหัวหนาองคกร ซึ่งเปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน
เปนประธานกรรมการประกันคุณภาพ ทําใหการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ
ดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูง
- มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มอัตลักษณของสํานักฯ
จุดที่ควรพัฒนา

16
องคประกอบ
กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ตัวชี้วัด 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของบุคลากรที่เขารับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพ

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
สภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน

ผลการประเมิน
ขอคนพบ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา ขอคนพบ
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ขอคนพบ
จุดเดน - บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา 100%
จุดที่ควรพัฒนาขอคนพบ
- มีผูตอบแบบสํารวจนอยคือมี 150 คน จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ กวา
10,000 คนตองเพิ่มจํานวนแบบสํารวจและจํานวนคนใหเพิ่มขึ้นตามสัดสวน
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา-- ดูความนาเชื่อถือของผูตอบแบบสํารวจโดยใชสถิติศาสตร มาชวย
ในการกําหนดจํานวน
- ผูตอบแบบสํารวจมีนอย

17
องคประกอบ
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด 2.6 รอยละโรงเรียนของกลุมเปาหมายในการ
ประชาสัมพันธโครงการแนะแนวการศึกษาประจําปที่มีนักศึกษามา
สมัครเรียน
ตัวบงชี้ 2.7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่
ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กําหนดของมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัย

ขอคนพบ
เปน 9 ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน
- คาตัวชี้วดั ไมตรงกับแผนปฏิบัติราชการ จากตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

จุดเดน - มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาชวยในการใหบริการ
ทางการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา -- ควรเพิ่มตัวชี้วดั ในประเด็นยุทธศาสตรอื่น ที่เกี่ยวกับงานสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ขอคนพบ
- ควรเพิ่มกลุมเปาหมายโครงการแนะแนวใหมากขึ้น
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา - ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารใหมากขึ้น
ขอคนพบ
- เปนไปตามระบบการลงทะเบียน
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
- นาจะมีขอมูลจํานวนนักศึกษา ที่ไมมาลงทะเบียนเรียน ภายในเวลาที่กําหนดเพราะ
เหตุใด เพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในรุนตอไป

18

ภาคผนวก

19

คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ ๐๐๖ /๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
--------------------------------------------สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหนาที่ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักฯ ตาม
นัยของหมวดที่ ๖ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะผูรับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๑ นายจักรกฤษณ จันทรศิริ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายทินกร คุณาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายณัฐพงษ พันธุมณี
กรรมการ
๑.๔ นายณรงคฤทธิ์ โสภา
กรรมการ
๑.๕ นายภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์
กรรมการ
๑.๖ นายวรพันธ สมบัติธีระ
กรรมการ
๑.๗ นางสาวอภิรัตน รัตนกรีฑากุล
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
แกคณะกรรมการดําเนินงาน
๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒.๑ นายภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางปรียา ชนินทรานุกูล
กรรมการ
๒.๓ นางสาวสุจิตรา เตียงงา
กรรมการ
๒.๔ นางสาวอัจฉพรรณี อินวงค
กรรมการ
๒.๕ นางพัชรี ภูบุญอิ่ม
กรรมการ
๒.๖ นางอภิญญา ฤทธิ์ศรี
กรรมการ
๒.๗ นายวรพันธ สมบัตธิ ีระ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ นางสาวยุวดี อินสําราญ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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หนาที่ ๑. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการทํา SAR
๒. จัดทําคูมือและเอกสารที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ
๓. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๔. เตรียมการเพื่อรับการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ประชาสัมพันธงานประกันคุณภาพการศึกษา
๓. บุคลากรประจําสํานักงานประกันคุณภาพ
๑. นางทัศนา อนันตวุฒิ
พนักงานพิมพดีด
๒. นางนันทนภัส ภูหนองโอง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๓. นางสาวสุจิตรา เตียงงา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๓. นายไกรสรณ แกวพิพรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๔. นางสาวพรทิพย มาตยวังแสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๕. นางสาวอัจฉพรรณี อินวงค
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
๖. นางสาพัชราภรณ บุตรงาม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๗. นางสาวกิ่งเพชร แกวปญญา
ผูปฏิบัติงานบริหาร
หนาที่ รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ ของสํานักฯ
ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งทุกคน ตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถ
เพื่อใหงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และใหเกิดประโยชนตอทางราชการตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ ๐๐๗/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก ปการศึกษา ๒๕๕๗
---------------------------------เพื่ อใหการดําเนิ นงานประกั นคุณภาพการศึ กษาภายในของสํานั กสงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน ป
การศึ กษา ๒๕๕๙ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและได มาตรฐานยิ่ งขึ้ น โดยมี การตรวจเยี่ ย มและประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ป การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิ ทยาลั ยฯ จึ งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยวิพล ไชยชนะ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจบ วันโน
กรรมการ
๓. นายธนกฤต วิชัยวงษ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
๑. วางแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสํานักฯ
๒. ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ วิเคราะหขอมูลและใหขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ ฯลฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. นําเสนอผลการศึกษา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและใหขอเสนอแนะในการพัฒนา การ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ตอคณะกรรมการบริหารสํานักฯ และผูที่เกี่ยวของ
๔. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานักฯ
ทั้งนี้ขอใหกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเพื่อใหงาน
สําเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ภาพกิจกรรม
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป 2559
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
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25
คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายจักรกฤษณ จันทรศิริ
นายทินกร คุณาสิทธิ์
นางสาวอภิรัตน รัตนกรีฑากุล
นางกาญจนา คําสมบัติ
นายวีรยุทธ เติมสวัสดิ์
นายประมวล เทพดู
นายจักรพันธ ศรีวงษา
นางสาวยุวดี อินสําราญ
นางสาวพัชราภรณ พิมพจันทร

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รวบรวมขอมูล
นางสุรัตนา เหลาไชย
นายประมวล เทพดู
นางสาวยุวดี อินสําราญ
นางปรียา ชนินทรานุกูล
นางทัศนา อนันตวุฒิ
นางอภิญญา ฤทธิ์ศรี
นายภาคิน แกวพิพรม
นางนันทนภัส ภูหนองโอง
นางพัชรี ภูบุญอิ่ม
นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
นางสาวสุจิตรา เตียงงา
นายประดิษฐศักดิ์ ผุดวัฒน

ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายจักรี ศิริอุเทน
นางสาวพรทิพย มาตยวังแสง
นางสาวอัจฉพรรณี อินวงค
นางสาวพัชราภรณ บุตรงาม
นางสาวกิ่งเพชร แกวปญญา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

