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สวนที่ 1
สวนนํา
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. อาจารยประมวล เทพดู
6. ดร.ยุวดี อินสําราญ
7. อาจารยจักรพันธ ศรีวงษา
8. นายวีระยุทธ เติมสวัสดิ์
9. ดร.พัชราภรณ พิมพจันทร
10.อาจารยวรพันธ สมบัติธีระ
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

โครงสรางองคกรสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานอํานวยการ

กลุมงานอํานวยการ
-งานธุรการและสารบรรณ
-งานอํานวยการและการประชุม
-งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
-งานแผนและงบประมาณ
-งานประกันคุณภาพ
-งานดูแลและบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่

กลุมงานหลักสูตรและแผนการเรียน
-งานพัฒนาหลักสูตร
-งานหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
-งานจัดทําแผนการรับนักศึกษา
-งานหลักสูตรการเรียนการสอน
-งานแผนการเรียนการสอน
-งานตารางเรียนตารางสอน
-งานจัดทําบัตรนักศึกษา
-งานเทียบโอนผลการเรียน

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
-งานรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักศึกษา
-งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา
-งานประมวลผลการเรียน
-งานอนุมัติผลการเรียนและขอสําเร็จ
การศึกษา

กลุมงานบริการทดสอบภายนอก
-งานจัดทําแบบทดสอบ
-งานจัดการสอบคัดเลือก
-งานประมวลผลการคัดเลือก
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานอํานวยการ
กลุมงานอํานวยการ

กลุมงานหลักสูตรและแผนการเรียน

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล

กลุมงานบริการทดสอบภายนอก

หัวหนากลุมงานอํานวยการ
(ยังไมมีผูดํารงตําแหนง)

หัวหนากลุมงานหลักสูตรและแผนการเรียน
(ยังไมมีผูดํารงตําแหนง)

หัวหนากลุมงานทะเบียนและประมวลผล
(ยังไมมีผูดํารงตําแหนง)

หัวหนากลุมงานทดสอบภายนอก
(ยังไมมีผูดํารงตําแหนง)

1.นางปรียา ชนินทรานุกูล
(พนักงานพิมพ ส 4)
2.น.ส.สุพัฒนา มณีทัพ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร)
3.น.ส.อัจฉพรรณี อินวงค
(นักวิชาการคอมพิวเตอร)
4.น.ส.พัชราภรณ บุตรงาม
(นักวิชาการศึกษา)
5.อัตราวาง
6.อัตราวาง

1.นางอภิญญา ฤทธิ์ศรี
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
2.น.ส.สุจิตรา เตียงงา
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
3.นายจักรี ศิริอุเทน
(เจาหนาที่วิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร)
4.นายประดิษฐศักดิ์ ผุดวัฒน
(นักวิชาการคอมพิวเตอร)
5.อัตราวาง
6.อัตราวาง

1.น.ส.อภิรัตน รัตนกรีฑากุล
(นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ)
2.นางทัศนา อนันตวุฒิ
(พนักงานพิมพ ส 1)
3.นางพัชรี ภูบุญอิ่ม
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
4.น.ส.พรทิพย มาตยวังแสง
(นักวิชาการศึกษา)
5.นางนันทนภัส ภูหนองโอง
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
6.นางสาวกิ่งเพชร แกวปญญา
(ผูปฏิบัติงานบริหาร)
7.อัตราวาง(ผปฏิบัติงานบริหาร)

1.อัตราวาง
2.อัตราวาง
3.อัตราวาง

6
การจัดสรรงบประมาณ
มหาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรบั การจัดสรร
งบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทรายจาย
1) งบบุคลากร
2) งบดําเนินงาน
3) งบเงินอุดหนุน
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 930,000 1,071,410 123,100 550,000
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 930,000 1,071,410 123,100 550,000
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้น
930,000 1,071,410 123,100 550,000
แผนงาน-ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

งบรายจายอื่น
-

2,674,510
2,674,510

-

2,674,510

สวนที่ 2
รายงานการประเมินตนเอง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก จํานวน 2 กลุมตัวบงชี้รวมทั้งหมด 14 ตัวบงชี้ ดังนี้คือ
กลุมตัวบงชี้รวม
7
ตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
7
ตัวบงชี้
ซึ่งมีรายละเอียดเปนดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 กรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปการศึกษา
2559
กลุมตัวบงชี้/ชื่อตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ 1.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานักและผูบริหารทุกระดับของสํานัก
ตัวบงชี้ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสํานัก (หนวยงานประเมินเอง)
ตัวบงชี้ 1.4 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
ตัวบงชี้ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ 1.6 ระบบและกลไกการเงิน และงบประมาณ
ตัวบงชี้ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวบงชี้ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ประเมินโดยหนวยงานกลาง)
ตัวบงชี้ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ 2.3 รอยละของบุคลากรที่เขารับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมของหนวยงาน (หนวยงานประเมินเอง)
ตัวบงชี้ 2.5 รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวบงชี้ 2.6 รอยละโรงเรียนของกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธโครงการแนะแนว
การศึกษาประจําปที่มีนักศึกษามาสมัครเรียน
ตัวบงชี้ 2.7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภายใน
เวลาที่กําหนดของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
รวม 14 ตัวชี้วัด

ที่มาของตัวบงชี้
สกอ. 1.1
สกอ. 7.1
สมศ. 13
สกอ. 7.4
สกอ. 1.1
สกอ. 8.1
สกอ. 9.1
มรม.
มรม.
มรม.
มรม.
มรม.
มรม.
มรม.
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กลุมตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน(สกอ. 1.1)
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในสํานัก และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ ปณิธาณ
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธของสํานักไปสูบุคลากรในสํานัก
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปทุกพันธกิจ
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการอยางนอย ปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ
8 ขอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088
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ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ เกณฑการประเมิน
1 มีการจัดทําแผน
กลยุทธที่สอดคลอง
กับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมี
สวนรวมของบุคลากร
ในสํานัก และไดรับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก โดย
เปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือ
ปณิธาณและ
พระราชบัญญัติ
สถาบันตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมสถาบัน
กรอบอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(พ.ศ.
2555-2559)

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทํา
แผนกลยุทธ(แผนยุทธศาสตร)ที่สอดคลองกับนโยบาย
ของสภาสถาบันหรือแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
(สนส. 1.1-01) (สนส.1.1-02) โดยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการประจําสํานักและบุคลากรภายในสํานัก
(สนส. 1.1-03) ในการพิจารณาความสอดคลอง
กําหนดเปนแผนกลยุทธหรือแผนยุทธศาสตรของ
หนวยงานโดยจัดทําเปนแผนความเชื่อมโยงของ
หนวยงานกับมหาวิทยาลัย(สนส.1.1-04)ตามรายงาน
การประชุมครั้ง 2/2559 (สนส.1.1-05)

หลักฐาน
- สนส.1.1-01 :
เอกสารแผน
ยุทธศาสตรสาํ นัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
พุทธศักราช
2555-2559
- สนส.1.1-02 :
แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)
สนส.1.1-03 :
คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร
สํานักสงเสริม
วิชาการ
สนส.1.1-04 :
แผนความ
เชื่อมโยง
ยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- สนส.1.1-05 :
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
2 /2559
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มี

ขอ เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
2 มีการถายทอดแผน มีการชี้แจงทําความเขาใจและถายทอดกลยุทธหรือ
กลยุทธของสํานักไปสู แผนยุทธศาสตรของสํานักสูบุคลากรภายในหนวยงาน
บุคลากรในสํานัก
เพือ่ เปนแนวทางปฏิบัติการตามรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2 /2559 ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ตามเอกสารเพื่อทราบเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน(สนส. 1.1-01)
(สนส. 1.1-05)

3

4

หลักฐาน
- สนส.1.1-01 :
เอกสารแผน
ยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
พุทธศักราช
2555-2559
- สนส.1.1-05 :
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
2 /2559
มีกระบวนการแปลง มีการจัดทําแผนกลยุทธหนวยงาน(สนส.1.1-01) สูแผน - สนส.1.1-01 :
แผนกลยุทธเปน
ปฏิบัติงานประจําป 2559 ครบทุกพันธกิจ และมีการ เอกสารแผน
แผนปฏิบัติการ
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานเพื่อแสดงใหเห็น ยุทธศาสตรสํานัก
ประจําปทุกพันธกิจ ถึงความสอดคลอง (สนส.1.1-06) (สนส.1.1-07)
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
พ.ศ. 2555-2559
- สนส.1.1-06 :
แผนที่กลยุทธ
(Strategy Map)
- สนส.1.1-07 :
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2559
มีตัวบงชี้ของแผนกล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดกําหนดคา - สนส.1.1-07 :
ยุทธ แผนปฏิบัติการ เปาหมายและตัวบงชี้ของหนวยงานตามกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป และคา
แผนปฏิบัติงานประจําป 2559 เพื่อเปนตัววัด
ประจําป 2559
เปาหมายของแตละ ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
- สนส.1.1-08 :
ตัวบงชี้เพื่อวัด
ของหนวยงานและแผนปฏิบัติการประจําป
รายงานผลการ
ความสําเร็จของการ (สนส.1.1-07) (สนส.1.1-08 )
ดําเนินงานตาม
ดําเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติงาน
กลยุทธและแผน
ประจําป 2559
ปฏิบัติการประจําป

12
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ขอ เกณฑการประเมิน
5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปครบทุกพันธ
กิจ

6

7

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปตามพันธกิจหลักที่
สอดคลองกับหนวยงานประจําป 2559 (สนส.1.1-07)
(สนส.1.1-08)

หลักฐาน
- สนส.1.1-07 :
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2559
- สนส.1.1-08 :
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2559
มีการติดตามผลการ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
- สนส.1.1-08 :
ดําเนินงานตามตัว
แผนปฏิบัติการประจําป โดยผานการประชุมติดตาม รายงานผลการ
บงชี้ของแผนปฏิบัติ การดําเนินงานตามภารกิจและหนาที่ชองบุคลากรซึ่ง ดําเนินงานตาม
การอยางนอย ปละ สอดคลองตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการตอผูบริหาร แผนปฏิบัติงาน
2 ครั้ง และรายงาน ของหนวยงานเพื่อทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง และ ประจําป 2559
ผลตอผูบริหารเพื่อ ไดจําทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
- สนส.1.1-09 :
พิจารณา
ราชการรายไตรมาสเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
รายงานผลการ
(สนส.1.1-08) (สนส.1.1-09)
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
2560
(รายไตรมาส)
มีการประเมินผลการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และนําผล - สนส.1.1-08 :
ดําเนินงานตามตัว
การประเมิน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
รายงานผลการ
บงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานรายงานผลตอผูบริหารของหนวยงาน ดําเนินงานตาม
อยางนอยปละ 1
เพื่อทราบอยางนอยปละครั้ง (สนส.1.1-08)
แผนปฏิบัติงาน
ครั้ง และรายงานผล
ประจําป 2559
ตอผูบริหารและ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักเพื่อ
พิจารณา
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ขอ เกณฑการประเมิน
8 มีการนําผลการ
พิจารณา ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ทีมผูบริหารไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักมาใชในการปฏบัติงาน และ
มีการทบทวนผลการดําเนินงานจากรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปในปที่ผานมา
และปปจจุบัน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธหรือ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปในปถัดไป
อยางตอเนื่อง (สนส.1.1-05)(สนส.1.1-10)
(สนส.1.1-11)

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
4

หลักฐาน
- สนส.1.1-05 :
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1 /2560
สนส.1.1-10 :
เอกสารแผน
ยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
พุทธศักราช
2555-2559
- สนส.1.1-11 :
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2560

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร กลยุทธ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของหนวยงานที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
- มีคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ที่ทําหนาที่ดูแล กําหนดนโยบายยุทธศาสตร กลยุทธ ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานัก โดยมีผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ 1.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานักและผูบริหารทุกระดับของสํานัก (สกอ.7.1)
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
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2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลกรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในสํานัก
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรว มงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักและผูมีสวนไดสวนเสีย
7. บุคลากรของสํานักประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารทุกระดับและผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายกําหนดครบถวน
และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการประจําสํานักทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ที่มีตอมหาวิทยาลัยและไดรับคํา
ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ขอบังคับตางๆของ
มหาวิทยาลัย (สนส.1.2-01)

หลักฐาน
สนส.1.2-01:
กฎระเบียบ
ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
วาดวย
คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน
สํานักฯ

สนส.1.2-02:
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ

15
มี

ขอ

เกณฑการประเมิน

2

ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธหรือแผนยุทธศาสตร มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก

3

ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
หนวยงานไปยังบุคลากรในสํานัก

ผลการดําเนินงาน
และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
(สนส.1.2-02)

ผูบริหารมีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานตางๆตามภารกิจของ
สํานัก ที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร มีการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานและ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับของสํานัก(สนส.1.2-03)
พรอมทั้งนําขอมูลสารสนเทศมา
เปนฐานในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาการทํางานภายในสํานัก
ผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานที่
มอบหมาย และทราบรายงานผล
การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ
ของสํานัก พรอมกันนี้ผูบริหารมี
การรายงานในกิจกรรมตามพันธ
กิจของหนวยงานตลอด
ปงบประมาณ ตอผูบริหาร
ระดับสูงในการตรวจเยิ่ยมผลการ
ดําเนินงานของอธิการบดี และ
สื่อสารผลการดําเนินงานจากการ
ตรวจเยี่ยมตลอดจนผลการ
ดําเนินงานไปยังบุคคลากรใน
หนวยงานเพื่อรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมโดย

หลักฐาน
บริหารสํานัก
และรายงาน
การประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
สนส.1.2-03:
-รายงานการ
ประชุมครั้งที่
2/2559

สนส.1.2-04:
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1/2559
สนส.1.2-05:
-แฟมผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงาน

16
มี

ขอ

4

5

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ทั่วกันใน (สนส.1.2-04)
(สนส.1.2-05)
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
ผูบริหารมีการชี้แจงการ
หนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร ดําเนินงานและใหบุคลากรแสดง
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก ขอคิดเห็นมีสวนรวมและแจง
บุคลากรตามความเหมาะสม
ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน
พรอมมอบอํานาจการตัดสินใจแก
หัวหนาสํานักงานและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมใน
การดูแลกิจกรรมในสํานัก
(สนส.1.2-04)
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม ผูบริหารมีการถายทอดความรู
พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ
และประสบการณ ในการทํางาน
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
พรอมใหผูปฏิบัติงานนําเสนอ
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ
ปญหาพรอมหาทางแกไขรวมกัน
และสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหมี
ศักยภาพโดยการสนับสนุนให
บุคลากรไดรบั การอบรมเพิ่ม
ทักษะในวิชาชีพหรือหนาที่ที่
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ถายทอดความรูใหมใหบุคลากรใน
หนวยงานทราบเกี่ยวกับราย
ละเอียดระเบียบแนวปฏิบัติซึ่ง
เปนขอมูลในคูมือนักศึกษาป
2559 (สนส.1.2-04) เพื่อให
บุคลากรสามารถทํางานบรรลุตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี
ศักยภาพ

หลักฐาน

สนส.1.2-04:
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1/2559

สนส.1.2-04:
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1/2559

17
มี

ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรร
ผูบริหารของสํานักฯบริหารงาน สนส.1.2-06:
มาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ ดวยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม ผลการประเมิน
สํานักและผูมีสวนไดสวนเสีย
จริยธรรม และคํานึงถึงประโยชน ผูบริหารสํานัก
ของสํานักและผูมีสวนไดสวนเสีย
(สนส.1.2-06)
7

บุคลากรของสํานักประเมินผลการ
บริหารงานของผูบริหารทุกระดับและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

บุคลากรของสํานักมีการประเมินผล
การบริหารงานของผูบริหารโดยผาน
การทําแบบประเมินผูบริหารของ
หนวยงานและผูบริหารนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน
อยางตอเนื่อง (สนส.1.2-06)

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

สนส.1.2-06:
ผลการประเมิน
ผูบริหารสํานัก
สนส.1.2-07
รายงานสรุปผล
การประเมิน
ผูบริหารสํานักฯ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการบริหารงานและการทํางานแบบกัลยาณมิตร รวมทั้งหาขอแกไขปญหารวมกันในสํานัก ตลอดจน
การลดขั้นตอนการบริหารโดยการกระจายอํานาจการตัดสินใจแกผูบริหารระดับรองลงมา
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสํานัก(สมศ. 13)
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑการประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
ชวงคะแนน
ชวงคะแนน
1.00-1.50
1.51-2.50
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวยุวดี อินสําราญ

ระดับ 3
ชวงคะแนน
2.51-3.50

ระดับ 4
ชวงคะแนน
3.51-4.50

ระดับ 5
ชวงคะแนน
4.51-5.00

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : -
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ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหนาที่ในการ
กํากับดูแล กรอบทิศทางการดําเนินงานของสํานักฯ ตามบริบทของ
ผูบริหารโดยอางถึงแผนการปฏิบัติราชการประจําป 2559
(สนส. 1.3-01) และแผนการปฏิบัติราชการปการศึกษา 2560
(สนส. 1.3-02) มีการกําหนดแผนการดําเนินงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบุคลากรภายในหนวยงานในการประชุมประจําปของ
สํานักฯ(สนส. 1.3-03) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารจาก
บุคลากรภายในหนวยงานจํานวน 14 คน (สนส. 1.3-04) โดยผลการ
ประเมินผูบริหารมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.96 อยูในระดับดีมาก คิด
เปนระดับ 5 โดยเปนคาคะแนนจากหนวยงานสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนผูประเมิน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ระดับ 5

ผลดําเนินงาน
ระดับ 5

หลักฐาน
สนส. 1.3-01 : แผนการปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2559
สนส. 1.3-02 : แผนการปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2560
สนส. 1.3-03 : รายงานการประชุมครั้งที่
1/2559
สนส. 1.3-04: ผลการประเมินผูบริหาร
สํานัก

คะแนนการประเมินตนเอง
4.96 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ผูบริหารปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานประจําป และใชหลักการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีนโยบายใหมีระบบประเมินผูบริหารโดยบุคลากรของสํานัก
ตัวบงชี้ที่ 1.4 พัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู(สกอ. 7.2)
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานัก
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง(tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร(explicit knowledge)
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5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสํานัก อยางนอยครอบคลุม 2
พันธกิจ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดนําภารกิจหลักตาม
กรอบพันธกิจของหนวยงานมา
กําหนดเปนประเด็นความรูและ
ตั้งเปาหมายของการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธหรือแผนยุทธศาสตรของ
สํานัก ดังนี้ (สนส. 1.4-01)
(สนส. 1.4-02)
- บริการทางการศึกษาแก
นักศึกษาและคณาจารย
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการใหบริการทาง
การศึกษา
- สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
- สนับสนุนการรับเขานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

หลักฐาน
สนส. 1.4-01
แฟมเอกสารความรู
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สนส. 1.4-02
แผนยุทธศาสตร
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียนพุทธศักราช
2555-2559
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มี

ขอ
เกณฑการประเมิน
2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1

3

ผลการดําเนินงาน
มีการกําหนดกลุมเปาหมายใน
การพัฒนาความรูและทักษะ
วิชาชีพตามกรอบภารกิจหนาที่
ตามพันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร (สนส. 1.4-01)
(สนส. 1.4-03)

หลักฐาน
สนส. 1.4-01
แฟมเอกสารความรู
สนส.(กลุมเปาหมาย)
สนส. 1.4-03
โครงสรางการ
บริหารงานของสํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมี สนส. 1.4-05
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
ประสบการณตรงของบุคลากรใน รายงานการประชุม
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติ หนวยงานเพื่อแบงปนความรูแก ครั้งที่ 1/2559
ที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
บุคลากรรุนหลังไดเกิดความ
(ถายทอดความรู)
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
เขาใจในการปฏิบัติงานตาม
สนส.1.4-06
กําหนด
ภารกิจและหนาที่ที่ไดรับ
หนังสือหรือคําสั่งให
มอบหมาย พรอมทั้งสงเสริมให บุคลากรเขารับการ
บุคลากรเขารับการประชุม
อบรมสัมมนา
สัมมนา หรืออบรมเกี่ยวกับการ สนส.1.4-07
สงเสริมทักษะความรู เพื่อเปน คําสั่งที่ 1187/2560
การเพิ่มประสบการณความรูแก ใหบุคลากรเขารวม
โครงการศึกษาดูงาน
ผูปฏิบัติงานโดยตรง หรือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู
กลุมเปาหมายอื่นๆเพื่อ
ของสํานักฯ
แลกเปลี่ยนความรูและ
สนส.1.4-08
ประสบการณ (สนส.1.4-05)
รายงานผลโครงการ
(สนส.1.4-06) (สนส.1.4-07)
ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

4

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูใน
ขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษร

สํานักฯ มีการจัดเก็บประเด็น
ความรูจากบุคลากรผูมี
ประสบการณตรงและแหลง
เรียนรูตางๆเปนลายลักษณอักษร
และมีการเผยแพรกระบวนงาน

สนส.1.4-01
แฟมเอกสารความรู
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับประเด็นความรูการ
บริการทางการศึกษามาเผยแพร
(สนส.1.4-01)(สนส. 1.4-08)

หลักฐาน
สนส.1.4-08
รายงานผลโครงการ
ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
สนส.1.4-09
เว็บไซตสํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เมนู
งานบริการฯ
(www.reg.rmu.ac.th)

5

มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูใน
ปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษรและจากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรงที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

มีการจัดทําเอกสารความรูจาก
บุคลากรกลุมเปาหมายใน
หนวยงาน(สนส. 1.4-01) เพื่อ
นําไปใชในการปฏิบัติงานจริงตาม
ภาระหนาที่รับผิดขอบ(สนส. 1.409)(สนส. 1.4-10)

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

สนส.1.4-01
แฟมเอกสารความรู
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สนส. 1.4-10
คูมือการปฏิบัติงาน
การจัดตารางเรียน
ตารางสอน
สนส. 1.4-11
การปฏิบัติงานการ
จัดตารางสอนของ
มรม.

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดเก็บขอมูลเอกสารเพื่อจัดทําเปนประเด็นความรูของ
หนวยงาน และมีโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการเปดโอกาสและการแชรประสบการณตรงจาก
ผูปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการเผยแพรแกบุคลากรผูรวมงาน ตลอดจนมีการจัดประชุมสัมมนาสรางความเขาใจ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เพื่อนําไปเปนแนวปฏิบัติหรือปรับใชการปฏิบัติงานไดจริง
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชีท้ ี่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห และระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สํานัก ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆตามบริบทของสํานัก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบปถัดไป
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
ผลการประเมินตนเอง
มี
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของหนวยงานรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2

3

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบหลักของหนวยงานและ
บุคลากรรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
(สนส. 1.5-01)
มีการวิเคราะห และระบุความ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
เสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความ ทะเบียน มีบุคลากรและคณะทํางาน
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม บริหารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะหและหา
บริบทของสถาบัน
ปจจัยที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงของ
หนวยงานอยางนอยได 3 ดานตาม
บริบทของสํานัก โดยจัดทําเปนแผน
บริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(สนส.1.5-02)
มีการประเมินโอกาสและ
สํานักฯมีการจัดทําการบริหารความ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ เสี่ยงมีการวิเคราะหและประเมิน
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมทั้งได
วิเคราะหในขอ 2
จัดลําดับความเสี่ยงตามแบบการ
ประเมินความเสี่ยง RMU-ERM3,
RMU-ERM4 และ RMU-ERM5

หลักฐาน
สนส. 1.5-01
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ที่ 004/2559

สนส. 1.5-02
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงของ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 2559

สนส. 1.5-02
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงของ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 2559

24
มี

ขอ
4

เกณฑการประเมิน
มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และดําเนินการตามแผน

ผลการดําเนินงาน
ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ปองกันและควบคุมความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น(สนส. 1.5-02)
โดยใชเทคนิค 4 T คือ
- Take การยอมรับความเสี่ยง
- Treat การลดและควบคุมความ
เสี่ยง
- Tranfer การโอนหรือกระจาย
ความเสี่ยง
- Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และมีการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ตอหนวยงานของมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง (สนส.1.5-03)

5

มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และ
รายงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง จัดทําเปนรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเสนอตอหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามกําหนด
รอบการรายงานของมหาวิทยาลัย
(สนส. 1.5-03)

6

มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไป
ใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดนําผลการประเมินความ
เสี่ยงและขอเสนอแนะมาปรับปรุง
วิเคราะหหาความเสี่ยงที่เหลืออยูและ
พิจารณาเปนแผนการบริหารความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป ตามรายงานการ

หลักฐาน
สนส. 1.5-02
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงของ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 2559
สนส. 1.5-03
บันทึกขอความ
สนส. 082/2560
เรื่องการติดตาม
การบริหารความ
เสี่ยงและแบบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง
สนส. 1.5-03
บันทึกขอความ
สนส. 082/2560
เรื่องการติดตาม
การบริหารความ
เสี่ยงและแบบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง
สนส. 1.5-02
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงของ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 2559

25
มี

ขอ

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

เกณฑการประเมิน

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมินความเสี่ยง(สนส. 1.5-02)
(สนส. 1.5-04)

คะแนนการประเมินตนเอง
4

หลักฐาน
สนส. 1.5-04
แผนบริหารความ
เสี่ยงประจําป
2560

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักมีการวิเคราะหความเสี่ยงและสงรายงานความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยทุกป
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 1.6 มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(สกอ. 8.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานัก
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสํานักและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

26
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088

ผลการประเมินตนเอง
มี
ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานัก ทะเบียนไดจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของสํานัก โดยอางอิง
ขอมูลงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ประจําป 2559 จากหนวยงาน
กลางของมหาวิทยาลัย
(สนส. 1.6-01)
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
การเงิน หลักเกณฑการจัดสรร
ทะเบียนมีแนวทางการจัดทําแผน
และการวางแผนการใชเงินอยางมี กลยุทธทางการเงิน(สนส.1.6-01)
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ที่สอดคลองกับการจัดสรร
งบประมาณ (สนส. 1.6-02)
โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรทางการเงิน
(สนส. 1.6-03) ที่ทําหนาที่
วิเคราะห วางแผน และจัดสรร
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและตรวจสอบได

หลักฐาน
สนส. 1.6-01
แผนกลยุทธดาน
การเงินของสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนป
พ.ศ. 2559

สนส. 1.6-01
แผนกลยุทธดาน
การเงินของสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนป
พ.ศ. 2559
สนส. 1.6-02
แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ
รายจายเงินรายได
งบประมาณ ป
2559
สนส. 1.6-03
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ

27
มี

ขอ

เกณฑการประเมิน

3

มีงบประมาณประจําปที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ
และการพัฒนาสํานักและบุคลากร

4

มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ และรายงานตอ
มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน
จัดทําแผน
ยุทธศาสตรทาง
การเงิน สนส.
สํานักฯมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
สนส. 1.6-02
การเงินรายได ประจําป
แผนปฏิบัติ
งบประมาณ 2559 (สนส.1.6-02) การงบประมาณ
ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน รายจายเงินรายได
แตละพันธกิจ การพัฒนา
งบประมาณ ป
สํานักงานและบุคลากร มีการ
2559
จัดสรรงบประมาณในโครงการ
สนส. 1.6-04
พัฒนาระบบอํานวยการใหมี
เอกสารโครงการ/
ประสิทธิภาพพรอมสงเสริมทักษะ งบประมาณ
ความรูแกบุคลากร(สนส. 1.6-02 )
สํานักฯไดจัดทํารายงานการใช
สนส. 1.6-05
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
รายงานการติดตาม
อยางเปนระบบ มีการรายงานตอ และประเมินผล
มหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส
แผนปฏิบัติราชการ
และมีระบบสารสนเทศรองรับการ ประจําป
ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ
งบประมาณ 2559
อยางเปนระบบ (สนส. 1.6-05 ) (รายไตรมาส )
(สนส. 1.6-06 )
สนส. 1.6-06
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
(MIS) ดแก ระบบ
งบประมาณ/ระบบ
จัดซื้อจัดจาง/
ระบบการเงิน

28
มี

ขอ
5

เกณฑการประเมิน
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยาง
ตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน
มีการนําขอมูลทางการเงินประจําป
งบประมาณ 2559 (สนส.1.6-02 )
(สนส. 1.6-07 ) ไปวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะห สถานะ
ทางการเงิน จัดสรรและติดตาม
การใชเงินรายไตรมาสเพื่อความ
มั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง

6

มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอกทําหนาที่ตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดรับการตรวจสอบ
ภายในโดยมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เปนหนวยงาน
ติดตามการใชเงินงบประมาณของ
หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด(สนส. 1.6-08)

หลักฐาน
สนส. 1.6-02
แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ
รายจายเงินรายได
งบประมาณป
2559
สนส.1.6-07
รายงานการใช
งบประมาณ
คงเหลือประจําป
งบประมาณ 2559
(ฐานขอมูล
งบประมาณ
ประจําประบบ
การเงิน MIS)
สนส. 1.6-08
หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
สนส. 1.6-09
บันทึกเลขที่
ตส.040/2559
ขอแจงการฏิบัติ
งานตรวจสอบ
ภายใน

29
มี

ขอ
7

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

เกณฑการประเมิน
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย
และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมีการติดตามผล
การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย
และมีการนํารายงานการใช
งบประมาณไปวางแผนและ
ประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนงบประมาณในปถัดไป
(สนส. 1.6-10) (สนส. 1.6-11)

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
สนส. 1.6-10
แผนปฏิบัติการ
งบประมาณราย
จายเงินรายได
งบประมาณป
2559
สนส. 1.6-11
แผนปฏิบัติการ
งบประมาณราย
จายเงินรายได
งบประมาณป 2560

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีแผนการจัดสรรงบประมาณที่โปรงใส ตรวจสอบได
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 1.7 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ. 9.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัธกิจและ
พัฒนาการของสํานัก และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสํานัก
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสํานัก

30
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบ
คุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานและมีกิจกรรม
รวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ เกณฑการประเมิน
1 มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและ
สอดคลองกับพัธกิจ
และพัฒนาการของ
สํานัก

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของหนวยงาน ตามการเขารวม
ประชุมชี้แจงกรอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปการศึกษา 2559 ของทุกระดับ
(สนส.1.7-01 ) ทุกหนวยงาน และไดกําหนดตัวบงชี้
รวมกับมหาวิทยาลัยฯ มีกรอบปฏิทินการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพปการศึกษา(สนส.1.7-02)

หลักฐาน
สนส. 1.7-01
คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2559
สนส. 1.7-02
ปฏิทินการดําเนินงาน
ดานการประกัน
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ผลการดําเนินงาน
และดําเนินการตาม และมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ระบบที่กําหนด
หนวยงานของสํานักฯที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบและ
ประสานงานดานการประกันคุณภาพของ หนวยงาน
(สนส.1.7-03 )

หลักฐาน
คุณภาพปการศึกษา
2559
สนส. 1.7-03
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2559
2 มีการกําหนด
คณะกรรมการและผูบริหารของสํานักฯไดให
สนส.1.7-03
นโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คําสั่งแตงตั้ง
ความสําคัญเรื่อง
(สนส. 1.7-03 )โดยกําหนดใหเรื่องการประกัน
คณะกรรมการการ
การประกันคุณภาพ คุณภาพฯอยูในแผนยุทธศาสตรของสํานักฯ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(สนส. 1.7-04 ) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : อยูใน การศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการ กลยุทธขอที่ 3 สงเสริมและพัฒนาระบบงานประกัน ป 2559
ระดับนโยบายและ คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอยางเปน
สนส.1.7-04
ผูบริหารสูงสุดของ ระบบและตอเนื่อง
แผนยุทธศาสตรของ
สํานัก
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
พ.ศ. 2555-2559
3 มีการกําหนด
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดกําหนดตัว สนส.1.7-05
มาตรฐานตัวบงชี้
บงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของหนวยงาน ตามบันทึก เลขที่ 125/2559
เพิ่มเติมตามอัต
สงขอมูลทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก/ บันทึกสงขอมูล
ลักษณของสํานัก
ตามอัตลักษณของหนวยงานประจําป
ทบทวนและปรับปรุง
การศึกษา 2559 (สนส.1.7-05)(สนส.1.7-05)
ตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน
ประจําปการศึกษา
2559
สนส.1.7-06
กรอบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2559
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4 มีการดําเนินงาน
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน
ประกอบดวย
1) การควบคุม
ติดตามการ
ดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํา
รายงานประจําปที่
เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพ
เสนอตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักและ
มหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา และ
3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของสํานัก
5 มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน
และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกล
ยุทธทุกตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหความสําคัญ
และไดดําเนินการจัดทําและรับการประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป
และดําเนินการภายใตขอบเขตของคุมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) โดย
1) สํานักฯไดดําเนินการประกันคุณภาพฯโดยอางอิง
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ใชหลักวงจร
PDCA เขามาใชในการดําเนินงานควบคุม ติดตาม
(สนส. 1.7-01) และ
2) มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองป 2559
(สนส.1.7-07)เสนอตอคณะกรรมการและผูบริหารที่
เปนคณะกรรมการประจําสํานักและมหาวิทยาลัย ตาม
กําหนดเวลา
3) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement
Plan)ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(สนส. 1.7-08)

หลักฐาน
สนส.1.7-01
คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในป 2559
สนส. 1.7-07
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง ป
การศึกษา 2558
สนส. 1.7-08
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาป 2558

สํานักฯไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในปที่ผานมา ใชในการ
ปรับปรุงการทํางานและพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด หากตัวชี้วัดใดที่มีผลการดําเนินงานที่ดีแลวให
พัฒนาอยางตอเนื่องและลดตัวชี้วัดนั้น แตใหเพิ่ม
ตัวชี้วัดตามภารกิจอื่นๆมาพัฒนาในปถัดไป
(สนส.1.7-08)(สนส.1.7-09)
(สนส. 1.7-10)

สนส. 1.7-08
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2558

(ImprovementPlan)

(ImprovementPlan)

สนส. 1.7-09
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง ป
การศึกษา 2558
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ผลการดําเนินงาน

6 มีระบบสารสนเทศ
ที่ใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ครบทุก
องคประกอบ
คุณภาพ

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบ โดย
อางถึงระบบ CHE QA ของมหาวิทยาลัยที่ใชรวมกัน
ไดทั้งระดับบุคคล สาขาและหนวยงาน ที่สามารถ
เชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพ (สนส. 1.7-11) และมีระบบ
สารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน(สนส. 1.7-12)

7 มีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธ
กิจของสถาบัน

สํานักฯไดสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานและผูมีสวน
ไดสวนเสียคณาจารยเขามีสวนรวมการจัดการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยการแสดงความคิดเห็น
ในการประเมินแบบสอบถามอันมีสวนเกี่ยวเนื่องกับผล
การประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงาน ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(สนส. 1.7-13) และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู
มีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
ของหนวยงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(สนส. 1.7-14)

8 มีเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

สํานักฯไดสงบุคลากรเขารวมโครงการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมี
เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีกิจกรรมรวมกัน
ในแตละโครงการที่เขารวม เพื่อเปนการพัฒนาและ

หลักฐาน
สนส.1.7-10 รายงาน
การประเมินตนเอง
ป 2559
สนส. 1.7-11
หนาเว็บ CHE QA
Online ระบบ
ประกันคุณภาพของ
สถาบัน
สนส. 1.7-12
หนาเว็บระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
สนส. 1.7-13
แบบสอบถามความพึง
พอใจในการใหบริการ
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สนส. 1.7-14
แบบสอบถามความพึง
พอใจของผูมีสวนได
สวนเสียที่มีตอสภาพ
ภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมของ
หนวยงานสํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สนส. 1.7-15
การเขารวมโครงการ
เสวนาเครือขายการ
จัดการความรูระหวาง
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ผลการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงาน สรางเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
และมีกิจกรรม
หนวยงาน (สนส. 1.7-15)(สนส. 1.7-16)
รวมกัน
(สนส. 1.7-17)

หลักฐาน
มหาวิทยาลัย(UKM)
สนส. 1.7-16
การเขารวมโครงการ
วันการจัดการความรูสู
คุณภาพ พ.ศ. 2559
(QA_KM Day 2017)
9 มีแนวปฏิบัติที่ดี
สํานักฯมีการดําเนินงานเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการนํา สนส. 1.7-17
หรืองานวิจัยดาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินการ ภาพการตอนรับและ
การประกันคุณภาพ และการใหบริการทางการศึกษาจนมีหนวยงานจาก
การศึกษาดูงานจาก
การศึกษาที่
สํานักทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หนวยงานพัฒนาขึ้น ศึกษาดูงาน (สนส. 1.7-17)
บุรีรมั ย
และเผยแพรให
หนวยงานอื่น
สามารถนําไปใช
ประโยชน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
7 ขอ

ผลดําเนินงาน
9 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ทําหนาที่ปรับปรุงระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวบงชี้ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(มรม.)
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน
ระดับ 1
คะแนน
0.00-1.50

ระดับ 2
คะแนน
1.51-2.50

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ 5 ระดับ
คะแนน 0.00-1.50
หมายถึง
คะแนน 1.51-2.50
หมายถึง
คะแนน 2.51-3.50
หมายถึง
คะแนน 3.51-4.50
หมายถึง
คะแนน 4.51-5.00
หมายถึง

ระดับ 3
คะแนน
2.51-3.50

ระดับ 4
คะแนน
3.51-4.50

ระดับ 5
คะแนน
4.51-5.00

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับการประเมินความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของหนวยงานภายใตการประเมินโดยหนวยงาน
กลางของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินคาคะแนนที่ 4.26 อยูใน
ระดับดี (สนส.2.1-01)
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ระดับ 4

ผลดําเนินงาน
ระดับ 4

หลักฐาน
สนส.2.1-01 รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

คะแนนการประเมินตนเอง
4 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนันสนุน(มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวของ
5. มีการนําความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ
7 ขอ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
ผลการประเมินตนเอง
มี
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088

ผลการดําเนินงาน
สํานักฯไดจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน โดยอางอิง
จากแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ(สนส.2.2-01) เพื่อ
รองรับแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ป(พ.ศ.
2555-2559)(สนส.11.6-02)

หลักฐาน
สนส.2.2-01
แผนพัฒนา
บุคลากรสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

37
มี

ขอ

เกณฑการประเมิน

2

มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด

3

มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี
และสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน
สนส.2.2-02
แผนพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ
เพื่อรองรับ
แผนพัฒนา
การศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ
ระยะ 5 ป(พ.ศ.
2555-2559)
สํานักฯไดสงเสริมและพัฒนา
สนส.2.2-01
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนา
(สนส.2.2-01)โดยใหบุคลากรเขา บุคลากรสํานัก
รวมอบรมและสงเสริมการพัฒนา สงเสริมวิชาการ
วิชาชีพ การบริการ ตลอดจนเปด และงานทะเบียน
โอกาสประสบการณเกี่ยวกับการ สนส.2.2-03
ดําเนินงานเปนประจําทุกป
เอกสารการเขา
(สนส.2.2-03) (สนส.2.2-04)
รวมประชุมสัมมนา
อบรม และศึกษาดู
งาน
สนส.2.2-04
ขอมูลบุคลากร
สํานักฯที่ไดรับการ
พัฒนาความรูฯ
สํานักฯไดสงเสริมและสรางขวัญ สนส.2.2-03
กําลังใจใหบุคลากรในสํานัก โดย เอกสารการเขา
จัดกิจกรรมรวมกันในสํานักใน
รวมประชุมสัมมนา
เทศกาลและวันสําคัญตางๆ
อบรม และศึกษาดู
ตลอดจนเปดโอกาสในการเพิ่ม
งาน
ประสบการณการศึกษาดูงานและ
การเขารวมอบรมตางๆ
(สนส.2.2-03) (สนส.2.2-05)
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ขอ

เกณฑการประเมิน

4

มีระบบการติดตามใหบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

5

6

ผลการดําเนินงาน

ผูบริหารไดติดตามใหบุคลากรนํา
ความรูที่ไดรบั จากการเขารวม
อบรมสัมมนามาพัฒนาและใชใน
การปฏิบตั ิงานตามรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559
(สนส.2.2-06)
มีการนําความรูดานจรรยาบรรณ
บุคลากรทุกคนในหนวยงานปฏิบัติ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
หนาที่ตามจรรยาบรรณและถือ
ควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุนถือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปฏิบัติ
มหาสารคามวาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรเปนหลักยึดถือปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน(สนส.2.2-07)
มีการประเมินผลความสําเร็จของ
มีการประเมินการพัฒนาบุคลากร
แผนการบริหารและการพัฒนา
ของสํานักฯจากแบบการประเมิน
บุคลากรสายสนับสนุน
การปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายสนับสนุน และมีการ
ประเมินผลตามแผนการพัฒนา
บุคลากรของสํานักฯ
(สนส.2.2-01)(สนส.2.2-08)
(สนส.2.2-09)

หลักฐาน
สนส.2.2-05
ภาพกิจกรรมของ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สนส.2.2-06
รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2559

สนส.2.2-07
ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามวา
ดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
สนส.2.2-01
แผนพัฒนา
บุคลากรสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สนส.2.2-08
รายงานการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
สนส.2.2-09
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนการพัฒนา
บุคลากรสํานักฯ
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ขอ
7

เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง มีการนําผลการประเมินมา
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรในปถัดไปอยางตอเนื่อง
(สนส.2.2-10)

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
สนส.2.2-10
แผนการบริหารการ
พัฒนาบุคลากรป
2555-2559 (ฉบับ
ปรับปรุง 2559)

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ 2.3 รอยละของบุคลากรที่เขารับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ(มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
รอยละ 1-60
รอยละ 61-70

คะแนน 3
รอยละ 71-80

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ

คะแนน 4
รอยละ 81-90

คะแนน 5
รอยละ 91 ขึ้นไป

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
บุคคลากรผูปฏิบัติงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะทั้งในจากการรวมอบรม ประชุม สัมมนาและ
การศึกษาดูงานตอจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานทั้งหมดของสํานักฯ โดยมี
คาคะแนนเทากับ 5 คิดเปนรอยละ 100 จึงบรรลุเปาหมาย
(สนส.2.3-01)

หลักฐาน
สนส.2.3-01 ขอมูลบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา และหนังสือเชิญ
ประชุม/อบรม/สัมมนา/คําสั่ง
มหาวิทยาลัยใหไปราชการ/ เอกสาร
ประกอบการอบรมตางๆ
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดในรอบป 2558
= 13 X 100
13

X 100

= 100 %
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 85

ผลดําเนินงาน
รอยละ 100

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
บุคลากรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกป
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน
(มรม.)
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน
ระดับ 1
คะแนน
0.00-1.50

ระดับ 2
คะแนน
1.51-2.50

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ 5 ระดับ
คะแนน 0.00-1.50
หมายถึง
คะแนน 1.51-2.50
หมายถึง
คะแนน 2.51-3.50
หมายถึง
คะแนน 3.51-4.50
หมายถึง
คะแนน 4.51-5.00
หมายถึง

ระดับ 3
คะแนน
2.51-3.50

ระดับ 4
คะแนน
3.51-4.50

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ระดับ 5
คะแนน
4.51-5.00
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : : 09-5612-2088

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับการประเมินความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน
จากแบบสํารวจโดยมีผูรวมประเมินจากผูมารับบริการจํานวน 150 คน
โดยมีผลการประเมินคาคะแนนที่ 4.45 อยูในระดับดี (สนส.2.4-01)

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ระดับ 4

ผลดําเนินงาน
ระดับ 4

หลักฐาน
สนส.2.4-01 รายงานผลการสํารวจ
การประเมินความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอมของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

คะแนนการประเมินตนเอง
4.45 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง –

ตัวบงชี้ 2.5 รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ(มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
รอยละ 1-60
รอยละ 61-70

คะแนน 3
รอยละ 71-80

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ

คะแนน 4
รอยละ 81-90

คะแนน 5
รอยละ 91 ขึ้นไป

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
ทั้งหมดรับรอง 10 ตัวชี้วัด โดยมีคาคะแนนคิดเปนรอยละความสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการเทากับ รอยละ 90 จึงบรรลุเปาหมาย
(สนส.2.5-01)

หลักฐาน
สนส.2.5-01 แบบฟอรมสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย X 100
จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองทั้งหมด
= 8 X 100
9
= 88.89 %

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 85

ผลดําเนินงาน
รอยละ 88.89

คะแนนการประเมินตนเอง
4 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานไดจัดทําคํารับรองตามแผนปฏิบัติราชการรวมกับผูบริหารระดับสูงเปนประจํา
ทุกป และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอตอหนวยงานกองนโยบายและแผนอยางตอเนื่อง
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ตัวบงชี้ 2.6 รอยละโรงเรียนกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธโครงการแนะแนวการศึกษาประจําปที่มี
นักเรียนมาสมัครเรียน (มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
รอยละ 1-60
รอยละ 61-70

คะแนน 3
รอยละ 71-80

คะแนน 4
รอยละ 81-90

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ

คะแนน 5
รอยละ 91 ขึ้นไป

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดโครงการแนะแนวการศึกษา
ประจําป 2559 ขึ้น โดยเชิญบริหารและอาจารยแนะแนวเขารวม เพื่อ
เปนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเชิญโรงเรียนในจังหวัดใกลเคียง
ไดแก โรงเรียนในเขตจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด และ
มหาสารคาม เขารวมประชุม ผลจากการประชุมจะไดประโยชนในการ
ประชาสัมพันธการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับการทํา
สรุปขอมูลโรงเรียนกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธโครงการแนะแนว
การศึกษาที่มนี ักเรียนมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยจํานวน 245
โรงเรียน และโรงเรียนในกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธโครงการ
แนะแนวการศสึกษาที่เชิญเขารวมประชุมจํานวน 384 โรงเรียน คิด
เปนสัดสวนรอยละโรงเรียนกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธโครงการ
แนะแนวการศึกษาประจําปที่มีนักเรียนมาสมัครเรียนเทากับรอยละ
63.8 จึงยังไมบรรลุเปาหมาย (สนส.2.5-01)

หลักฐาน
สนส.2.6-01 สรุปขอมูลโรงเรียนใน
เขตจังหวัดกลุมเปาหมายโครงการ
แนะแนวที่มาเขาเรียนประจําป
2560
สนส.2.6-02 ขอมูลโรงเรียนที่เชิญ
รวมโครงการแนะแนวการศึกษา
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จํานวนโรงเรียนกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธ
โครงการแนะแนวการศึกษาที่มีนักเรียนมาสมัครเรียน
จํานวนโรงเรียนในกลุมเปาหมายโครงการแนะแนวที่เชิญเขารวมประชุม

=

245
384

= 63.8

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 85

ผลดําเนินงาน
รอยละ 63.8

X 100

X 100
%

คะแนนการประเมินตนเอง
2 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการสงเสริมการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเปนประจําทุกป โดยมีโครงการแนะแนว
การศึกษาที่เชิญโรงเรียนกลุมเปาหมายของจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง ไดแก โรงเรียนในเขตจังหวัดขอนแกน
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม เปนประจําทุกปโดยเนื้อหามีรายละเอียดการเปดรับ
นักศึกษาและชองทางการติดตอประชาสัมพันธขาวสารตางๆเกี่ยวกับการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

ตัวบงชี้ 2.7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดของ
มหาวิทยาลัย (มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
รอยละ 1-60
รอยละ 61-70

คะแนน 3
รอยละ 71-80

คะแนน 4
รอยละ 81-90

คะแนน 5
รอยละ 91 ขึ้นไป
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดทําสรุปขอมูลผลการ
สนส.2.7-01 สถิติจํานวนผูมา
ลงทะเบียนภายในของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติที่ลงทะเบียน ลงทะเบียน 2559
เรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาผูมา
ยืนยันลงทะเบียนเทากับ 15,781 คน และผูมาลงทะเบียนเทากับ
15,386 คน คิดเปนรอยละของผูลงทะเบียนเทากับรอยละ 97.497 จึง
บรรลุเปาหมาย (สนส.2.5-01)

จํานวนผูมาลงทะเบียน
X 100
จํานวนนักศึกษาผูมายืนยันลงทะเบียนทั้งหมด
= 15,386 X 100
15,781
= 97.497 % (97.5 %)

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 85

ผลดําเนินงาน
รอยละ 97.5

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริการมาใชในการดําเนินงาน และมาปรับใชในการลงทะเบียนของ
นักศึกษาจึงทําใหสะดวก รวดเร็ว และสามารถลงทะเบียนเรียนไดตามกําหนดการของมหาวิทยาลัย
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
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 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
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
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เกณฑการประเมิน
คะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินระดับดีมาก

49
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
บรรลุเปาหมาย
ตัวตั้ง
 = บรรลุ
ผลลัพธ
ตัวหาร (%หรือสัดสวน)  = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

8 ขอ
7 ขอ




5
5

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับ 5
5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
9 ขอ







4.96
5
5
5
5

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก

4.71

ระดับดีมาก

4.00
5

ระดับดี
ระดับดีมาก

ระดับ 4
7 ขอ
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนาความรูและ 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

ภาคผนวก

เปาหมายของตัวบงชีข้ องแตละองคประกอบของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน ป 2559
องคประกอบ/ตัวชี้วัด
ที่มาของตัวบงชี้
เปาหมาย
กลุมตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สกอ.(1.1 )
6 ขอ
ตัวบงชี้ 2.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานักและผูบริหารทุกระดับของสํานัก
สกอ.(7.1)
6 ขอ
ตัวบงชี้ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสํานัก (หนวยงานประเมินเอง)
สมศ. (13)
ระดับ 4
ตัวบงชี้ 1.4 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
สกอ.(7.2)
4 ขอ
ตัวบงชี้ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
สกอ.(7.4)
5 ขอ
ตัวบงชี้ 1.6 ระบบและกลไกการเงิน และงบประมาณ
สกอ.(8.1)
6 ขอ
ตัวบงชี้ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สกอ.(9.1)
7 ขอ
กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวบงชี้ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ประเมินโดยหนวยงานกลาง)
มรม.
ระดับ 4
ตัวบงชี้ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
มรม.
5 ขอ
ตัวบงชี้ 2.3 รอยละของบุคลากรที่เขารับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ
มรม.
รอยละ 85
ตัวบงชี้ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
มรม.
5 ขอ
ของหนวยงาน (หนวยงานประเมินเอง)
ตัวบงชี้ 2.5 รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
มรม.
รอยละ 85
ตัวบงชี้ 2.6 รอยละโรงเรียนของกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธโครงการแนะแนว
มรม.
รอยละ 85
การศึกษาประจําปที่มีนักศึกษามาสมัครเรียน
ตัวบงชี้ 2.7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มรม.
รอยละ 85
กําหนดของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งหมด
14 ตัวบงชี้

หมายเหตุ

ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปการศึกษา 2559
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ว/ด/ป
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ก.ค. 59
ก.ค. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ส.ค. 59
ต.ค.-ธ.ค.59
ต.ค.-ธ.ค.59
พ.ย.59
ม.ค. 60
ม.ค. 60
ก.พ. 60
ก.ค. 60
ก.ค. 60
ก.ค.-ส.ค. 60
ก.ค.-ส.ค. 60

กิจกรรม
เตรียมขอมูลหลักฐานตามตัวบงชี้ ประจําป 2559
เตรียมขอมูลทบทวนแผนยุทธศาสตรหนวยงาน
ตรวจประเมินผลรายงานการประเมินตนเอง SAR58
เก็บขอมูลหลักฐานและเอกสารตามการประเมินการศึกษาภายใน 2559
ติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2559
สงขอมูลและหลักฐานรายงานการประเมินตนเอง SAR และ CAR ประจําป 2558
ทบทวนตัวชี้วดั รายงานการประเมินตนเอง ป 2559
สงแผนปฏิบัติการเงินรายไดประจําป 2559
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
รายงานทางการเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
สงขอมูลการปรับปรุงตัวชี้วัด ขอมูลสังเคราะหผลการประกันคุณภาพประจําป 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับหนวยงานสนับสนุน”

จัดเก็บหลักฐานการดําเนินงานประกัณคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (UKM )
รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในป 2559 ตอคณะกรรมการประจําสํานัก
ประเมินรายงานการประเมินตนเองระดับหนวยงานสํานัก มรม.
สงหลักฐานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาป 2559
นําผลการประเมินพิจารณาวางแผนพัฒนาในปถัดไป/จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินป 2559

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

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

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายจักรกฤษณ จันทรศิริ
นายทินกร คุณาสิทธิ์
นางสาวอภิรัตน รัตนกรีฑากุล
นายวีรยุทธ เติมสวัสดิ์
นายประมวล เทพดู
นายจักรพันธ ศรีวงษา
นางสาวยุวดี อินสําราญ
นางสาวพัชราภรณ พิมพจันทร

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รวบรวมขอมูล
นายประมวล เทพดู
นางสาวยุวดี อินสําราญ
นางสุรัตนา เหลาชัย
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

