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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 ไดมกี ารเปลี่ยนแปลงโครงสราง
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
คณะกรรมการบริหาร
1. ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นางสาวอภิรัตน รัตนกรีฑากุล รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. อาจารยทินกร คุณาสิทธิ์
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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4. อาจารยภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์
5. อาจารยประมวล เทพดู
6. ดร.ยุวดี อินสําราญ
7. อาจารยจักรพันธ ศรีวงษา
8. นายวีระยุทธ เติมสวัสดิ์
9. ดร.พัชราภรณ พิมพจันทร
10.อาจารยวรพันธ สมบัติธีระ
11. นายภาคิน แกวพิพรม

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 ศิริอุเทน
9. นายประดิษฐศักดิ์ ผุดวัฒน
10.นางสาวพรทิพย มาตยวังแสง
11.นางสาวอัจฉพรรณี อินวงค
12.นางสาวพัชราภรณ บุตรงาม
13. นางสาวกิ่งเพชร แกวปญญา

ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
ปรัชญา
ประสานงานวิชาการใหกาวไกล สํานักงานทันสมัย มีน้ําใจบริการ
วิสัยทัศน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนศูนยกลางบริการการศึกษาโดยใชระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ

3

พันธกิจ
1. เปนหนวยงานกลางการรับเขานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบและใหบริการงานทะเบียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย
3. พัฒนาระบบและใหบริการการประมวลผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
4. ใหบริการดานสารสนเทศดานการศึกษา แกนักศึกษาและอาจารยที่ถูกตองรวดเร็ว
5. เปนหนวยงานกลางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหไดคุณภาพมาตรฐาน
6. สงเสริมการพัฒนาระบบงานการเรียนการสอนของคณะ และการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของบุคลากรทั้งดานการศึกษาแล การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
7. บริหารงานทั่วไปของสํานักงานใหเปนหนวยงานการบริการดานงานทะเบียนประมวลผลและ
สงเสริมวิชาการที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยดําเนินการจัดการศึกษาและใหบริการการศึกษาที่
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาแกนักศึกษาและคณาจารย
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและเปนที่พึงพอใจของผูมารับบริการ
3. เพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน และตรงตามความตองการของสังคม
อยางตอเนื่อง
4. เพื่อสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานทางเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยทุกสาขา

โครงสรางองคกรสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานอํานวยการ

กลุ่มงานอํานวยการ
-งานธุรการและสารบรรณ
-งานอํานวยการและการประชุม
-งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
-งานแผนและงบประมาณ
-งานประกันคุณภาพ
-งานดูแลและบํารุ งรักษาอาคาร
สถานที

กลุ่มงานหลักสู ตรและแผนการเรี ยน
-งานพัฒนาหลักสู ตร
-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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สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานอํานวยการ
กลุ่มงานอํานวยการ

กลุ่มงานหลักสู ตรและแผนการเรี ยน

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

กลุ่มงานบริ การทดสอบภายนอก

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
(ยังไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่ง)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและแผนการ
เรี ยน (ยังไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่ง)

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
(ยังไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่ง)

หัวหน้ากลุ่มงานทดสอบภายนอก
(ยังไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่ง)

1.น.ส.อภิรัตน์ รัตนกรี ฑากุล
(นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ)
2.นางทัศนา อนันตวุฒิ
(พนักงานพิมพ์ ส 1)
3.นางพัชรี ภูบุญอิม
(เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป)
4.น.ส.พรทิพย์ มาตย์วงั แสง
(นักวิชาการศึกษา)
5.นางนันท์นภัส ภูหนองโอง
(เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป)
6.นางสาวกิงเพชร แก้วปั ญญา
(ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร)
7.อัตราว่าง(ผ้ปฏิบตั ิงานบริ หาร)

1.นางปรี ยา ชนินทรานุกลู
(พนักงานพิมพ์ ส 4)
2.น.ส.สุพฒั นา มณี ทพั
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
3.น.ส.อัจฉพรรณี อินวงค์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
4.น.ส.พัชราภรณ์ บุตรงาม
(นักวิชาการศึกษา)
5.อัตราว่าง
6.อัตราว่าง

1.นางอภิญญา ฤทธิศรี
(เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป)
2.น.ส.สุจิตรา เตียงงา
(เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป)
3.นายจักรี ศิริอุเทน
(เจ้าหน้าทีวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์)
4.นายประดิษฐ์ศกั ดิ ผุดวัฒน์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
5.อัตราว่าง
6.อัตราว่าง

1.อัตราว่าง
2.อัตราว่าง
3.อัตราว่าง

6
การจัดสรรงบประมาณ
มหาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับการจัดสรร
งบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทรายจาย
1) งบบุคลากร
2) งบดําเนินงาน
3) งบลงทุน
4) งบเงินอุดหนุน
5) งบรายจายอื่น
6) งบขับเคลื่อนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
รวม

งบประมาณ
แผนดิน
-

เงินรายได
792,000
1,826,800
92,000
2,710,800

หมายเหตุ อางอิงขอมูลจากแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รวม
792,000
1,826,800
92,000
2,710,800
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การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจาย
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งบรายจาย
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
792,000 1,826,800 92,000
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 792,000 1,826,800 92,000
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้น
792,000 1,826,800 92,000
แผนงาน-ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

งบรายจายอื่น
-

2,271,800
2,271,800

-

2,271,800

สวนที่ 2
รายงานการประเมินตนเอง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก จํานวน 2 กลุมตัวบงชี้รวมทั้งหมด 13 ตัวบงชี้ ดังนี้คือ
กลุมตัวบงชี้รวม
7
ตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
6
ตัวบงชี้
ซึ่งมีรายละเอียดเปนดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 กรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปการศึกษา
2558
กลุมตัวบงชี/้ ชื่อตัวบงชี้

ที่มาของตัวบงชี้

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

สกอ. 1.1
สกอ. 7.1
สมศ. 13
สกอ. 7.4
สกอ. 1.1
สกอ. 8.1
สกอ. 9.1

กลุมตัวบงชีต้ ามภารกิจ
ตัวบงชี้ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ประเมินโดยหนวยงานกลาง)
ตัวบงชี้ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ 2.3 รอยละของบุคลากรที่เขารับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ
ตัวบงชี้ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอสภาพภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมของหนวยงาน (หนวยงานประเมินเอง)
ตัวบงชี้ 2.14 ระบบการบริการการศึกษา
ตัวบงชี้ 2.15 ระบบและกลไกในการรับนักศึกษา
รวม 13 ตัวชี้วัด

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 10 (พ.ศ. 2551-2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธของสํานักไปสูบุคลากรในสํานัก
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปทุกพันธกิจ
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการอยางนอย ปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารเพือ่ พิจารณา
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
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ เกณฑการประเมิน
1 มีการจัดทําแผน
กลยุทธที่สอดคลอง
กับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมี
สวนรวมของบุคลากร
ในสํานัก และไดรับ

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

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทํา
แผนกลยุทธ(แผนยุทธศาสตร)ที่สอดคลองกับนโยบาย
ของสภาสถาบันหรือแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
(สนส. 1.1-01) (สนส.1.1-02) โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรภายในสํานัก(สนส. 1.1-03) ในการพิจารณา
ความสอดคลองกําหนดเปนแผนกลยุทธหรือแผน

หลักฐาน
- สนส.1.1-01 :
เอกสารแผน
ยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
พุทธศักราช
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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 10(พ.ศ.
2551-2555)
2 มีการถายทอดแผน
กลยุทธของสํานักไปสู
บุคลากรในสํานัก

3 มีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการ
ประจําปทุกพันธกิจ

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ยุทธศาสตรของหนวยงานโดยจัดทําเปนแผนความ
2555-2559
เชื่อมโยงของหนวยงานกับมหาวิทยาลัย(สนส.1.1-04) - 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
มีการชี้แจงทําความเขาใจและถายทอดกลยุทธหรือ
- สนส.1.1-01 :
แผนยุทธศาสตรของสํานักสูบุคลากรภายในหนวยงาน เอกสารแผน
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติการตามรายงานการประชุม
ยุทธศาสตรสํานัก
ครั้งที่ 1 /2558 ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
สงเสริมวิชาการ
ทะเบียน ตามเอกสารเพื่อทราบเกี่ยวกับแผน
และงานทะเบียน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน(สนส. 1.1-01)
พุทธศักราช
(สนส. 1.1-05)
2555-2559
- สนส.1.1-05 :
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1 /2558
มีการจัดทําแผนกลยุทธหนวยงาน(สนส.1.1-01) สูแผน - สนส.1.1-01 :
ปฏิบัติงานประจําป 2558 ครบทุกพันธกิจ และมีการ เอกสารแผน
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานเพื่อแสดงใหเห็น ยุทธศาสตรสํานัก
ถึงความสอดคลอง (สนส.1.1-06) (สนส.1.1-07)
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
พ.ศ. 2555-2559
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เกณฑการประเมิน

4 มีตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคา
เปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปครบทุกพันธ
กิจ

6 มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติ
การอยางนอย ปละ
2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา

ผลการดําเนินงาน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดกําหนดคา
เปาหมายและตัวบงชี้ของหนวยงานตามกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานประจําป 2558 เพื่อเปนตัววัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ของหนวยงานและแผนปฏิบัติการประจําป
(สนส.1.1-07) (สนส.1.1-08 )

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปตามพันธกิจหลักที่
สอดคลองกับหนวยงานประจําป 2558 (สนส.1.1-07)
(สนส.1.1-08)

หลักฐาน
- สนส.1.1-06 :
แผนที่กลยุทธ
(Strategy Map)
- สนส.1.1-07 :
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2558
- สนส.1.1-07 :
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2558
- สนส.1.1-08 :
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2558

- สนส.1.1-07 :
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2558
- สนส.1.1-08 :
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2558
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
- สนส.1.1-08 :
แผนปฏิบัติการประจําป โดยผานการประชุมติดตาม รายงานผลการ
การดําเนินงานตามภารกิจและหนาที่ชองบุคลากรซึ่ง ดําเนินงานตาม
สอดคลองตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการตอผูบริหาร แผนปฏิบัติงาน
ของหนวยงานเพื่อทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง และ ประจําป 2558
ไดจําทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
- สนส.1.1-09 :
ราชการรายไตรมาสเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
รายงานผลการ
(สนส.1.1-08) (สนส.1.1-09)
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
2558
(รายไตรมาส)
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7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ
อยางนอยปละ 1
ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารและ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักเพื่อ
พิจารณา
8 มีการนําผลการ
พิจารณา ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และนําผล
การประเมิน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานรายงานผลตอผูบริหารของหนวยงาน
เพื่อทราบอยางนอยปละครั้ง (สนส.1.1-08)

หลักฐาน
- สนส.1.1-08 :
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2558

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

- สนส.1.1-05 :
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1 /2558
สนส.1.1-10 :
เอกสารแผน
ยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
พุทธศักราช
2555-2559
(ฉบับปรับปรุง
2558)
- สนส.1.1-11 :
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2559

ผลดําเนินงาน
8 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร กลยุทธ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของหนวยงานที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
- มีคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ที่ทําหนาที่ดูแล กําหนดนโยบายยุทธศาสตร กลยุทธ ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานัก โดยมีผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ตัวบงชี้ 1.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานักและผูบริหารทุกระดับของสํานัก (สกอ.7.1)
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลกรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในสํานัก
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน 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
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
สนส.1.2-02:
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
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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
ทั่วกันใน (สนส.1.2-04)
(สนส.1.2-05)

หลักฐาน
บริหารสํานัก
และรายงาน
การประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
สนส.1.2-03:
-รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1/2558

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

ขอ
เกณฑการประเมิน
4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม

ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารมีการชี้แจงการ
ดําเนินงานและใหบุคลากรแสดง
ขอคิดเห็นมีสวนรวมและแจง
ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน
พรอมมอบอํานาจการตัดสินใจแก
หัวหนาสํานักงานและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมใน
การดูแลกิจกรรมในสํานัก
(สนส.1.2-04)
5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม ผูบริหารมีการถายทอดความรู
พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ
และประสบการณ ในการทํางาน
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
พรอมใหผูปฏิบัติงานนําเสนอ
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ
ปญหาพรอมหาทางแกไขรวมกัน
และสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหมี
ศักยภาพโดยการสนับสนุนให
บุคลากรไดรับการอบรมเพิ่ม
ทักษะในวิชาชีพหรือหนาที่ที่
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ถายทอดความรูใหมใหบุคลากรใน
หนวยงานทราบเกี่ยวกับราย
ละเอียดระเบียบแนวปฏิบัติซึ่ง
เปนขอมูลในคูมือนักศึกษาป
2559 (สนส.1.2-04) เพื่อให
บุคลากรสามารถทํางานบรรลุตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี
ศักยภาพ
6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรร
ผูบริหารของสํานักฯบริหารงาน
มาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ ดวยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
สํานักและผูมีสวนไดสวนเสีย
จริยธรรม และคํานึงถึงประโยชน
ของสํานักและผูมีสวนไดสวนเสีย
(สนส.1.2-06)
บุคลากรของสํานักมีการประเมินผล
7 บุคลากรของสํานักประเมินผลการ
บริหารงานของผูบ ริหารทุกระดับและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

หลักฐาน
สนส.1.2-04:
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1/2559

สนส.1.2-04:
รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1/2559

สนส.1.2-06:
ผลการประเมิน
ผูบริหารสํานัก

สนส.1.2-06:
การบริหารงานของผูบ ริหารโดยผาน ผลการประเมิน
การทําแบบประเมินผูบริหารของ
ผูบริหารสํานัก
หนวยงานและผูบริหารนําผลการ
สนส.1.2-07
ประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน รายงานสรุปผล
อยางตอเนื่อง (สนส.1.2-06)
การประเมิน
ผูบริหารสํานักฯ
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการบริหารงานและการทํางานแบบกัลยาณมิตร รวมทั้งหาขอแกไขปญหารวมกันในสํานัก ตลอดจน
การลดขัน้ ตอนการบริหารโดยการกระจายอํานาจการตัดสินใจแกผูบริหารระดับรองลงมา
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

ระดับ 3
ชวงคะแนน
2.51-3.50

ระดับ 4
ชวงคะแนน
3.51-4.50

ระดับ 5
ชวงคะแนน
4.51-5.00

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวยุวดี อินสําราญ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : -

ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหนาที่ในการ
กํากับดูแล กรอบทิศทางการดําเนินงานของสํานักฯ ตามบริบทของ
ผูบริหารโดยอางถึงแผนการปฏิบัตริ าชการประจําป 2558
(สนส. 1.3-01) และแผนการปฏิบัติราชการปการศึกษา 2559
(สนส. 1.3-02) มีการกําหนดแผนการดําเนินงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบุคลากรภายในหนวยงานในการประชุมประจําปของ
สํานักฯ(สนส. 1.3-03) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารจาก
บุคลากรภายในหนวยงานจํานวน 13 คน (สนส. 1.3-04) โดยผลการ
ประเมินผูบริหารมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.96 อยูในระดับดีมาก คิด
เปนระดับ 5 โดยเปนคาคะแนนจากหนวยงานสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนผูประเมิน

หลักฐาน
สนส. 1.3-01 : แผนการปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2558
สนส. 1.3-02 : แผนการปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2559
สนส. 1.3-03 : รายงานการประชุมครั้งที่
1/2559
สนส. 1.3-04: ผลการประเมินผูบริหาร
สํานัก
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ระดับ 5

ผลดําเนินงาน
ระดับ 5

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. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูแ ละทักษะตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมปี ระสบการณตรง(tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดตี ามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอนื่ ๆที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร(explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติทดี่ ีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

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

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088
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ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสํานัก อยางนอยครอบคลุม 2
พันธกิจ

2

3

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1

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

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

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 ครัง้ ที่ 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 คําสั่งใหบุคลากรเขา
การเพิ่มประสบการณความรูแก อบรมโครงการ
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน

4

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูใน
ขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษร

ผลการดําเนินงาน
ผูปฏิบัติงานโดยตรง หรือ
กลุมเปาหมายอื่นๆเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ (สนส.1.4-05)
(สนส.1.4-06) (สนส.1.4-07)
สํานักฯ มีการจัดเก็บประเด็น
ความรูจากบุคลากรผูมี
ประสบการณตรงและแหลง
เรียนรูตางๆเปนลายลักษณอักษร
และมีการเผยแพรกระบวนงาน
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับประเด็นความรูการ
บริการทางการศึกษามาเผยแพร
(สนส.1.4-01)(สนส. 1.4-08)

หลักฐาน
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาและ
บริการวิชาการ
สนส.1.4-01
แฟมเอกสารความรู
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สนส.1.4-08
เว็บไซตสํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เมนู
งานบริการฯ
(www.reg.rmu.ac.th)

5

มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูใน
ปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษรและจากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรงที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินงาน
3 ขอ

มีการจัดทําเอกสารความรูจาก
บุคลากรกลุมเปาหมายใน
หนวยงาน(สนส. 1.4-01) เพื่อ
นําไปใชในการปฏิบัติงานจริงตาม
ภาระหนาที(่ สนส. 1.4-09)
(สนส. 1.4-10)

คะแนนการประเมินตนเอง
3 คะแนน

สนส.1.4-01
แฟมเอกสารความรู
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สนส. 1.4-09
คูมือการปฏิบัติงาน
การจัดตารางเรียน
ตารางสอน
สนส. 1.4-10
คําสั่งใหบุคลากรเขา
อบรมโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาและ
บริการวิชาการ

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดเก็บขอมูลเอกสารเพื่อจัดทําเปนประเด็นความรูของ
หนวยงาน และมีการแชรประสบการณตรงจากผูปฏิบัติงานเพือ่ ประโยชนในการเผยแพรแกบุคลากรผูรวมงาน
ตลอดจนมีการจัดประชุมสัมมนาสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เพื่อนําไปเปนแนวปฏิบัติหรือ
ปรับใชการปฏิบัติงานไดจริง
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 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 อาคารสถานที)่
- 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
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
ผลการประเมินตนเอง
มี
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของหนวยงานรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2

3

4

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
มีการจัดทําแผนบริหารความ
ไดจดั ทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
ปองกันและควบคุมความเสี่ยงที่จะ
และดําเนินการตามแผน
เกิดขึ้น(สนส. 1.5-02)
โดยใชเทคนิค 4 T คือ
- Take การยอมรับความเสี่ยง
- Treat การลดและควบคุมความ
เสี่ยง
- Tranfer การโอนหรือกระจาย
ความเสี่ยง
- Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

หลักฐาน
สนส. 1.5-01
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ที่ 003/2558
สนส. 1.5-02
การบริหารความ
เสี่ยงของสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สนส. 1.5-02
การบริหารความ
เสี่ยงของสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สนส. 1.5-02
การบริหารความ
เสี่ยงสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สนส. 1.5-03
บันทึกขอความ
สนส. 034/2559
เรื่องสงการบริหาร
ความเสี่ยงของ
หนวยงาน

22
มี

ขอ

5

6

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
และมีการติดตามการบริหารความ
เสี่ยงรายงานตอหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
(สนส.1.5-03)
มีการติดตาม และประเมินผล สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
การดําเนินงานตามแผน และ ทะเบียนมีการติดตามและประเมินผล
รายงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อ
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง เสี่ยง จัดทําเปนรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเสนอตอหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามกําหนด
รอบการรายงานของมหาวิทยาลัย
(สนส. 1.5-03)
มีการนําผลการประเมิน และ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไป ทะเบียนไดนําผลการประเมินความ
ใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห เสี่ยงและขอเสนอแนะมาปรับปรุง
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป
วิเคราะหหาความเสี่ยงที่เหลืออยูและ
พิจารณาเปนแผนการบริหารความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป ตามรายงานการ
ประเมินความเสี่ยง(สนส. 1.5-02)
(สนส. 1.5-04)
ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักมีการวิเคราะหความเสี่ยงและสงรายงานความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยทุกป
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

หลักฐาน

สนส. 1.5-03
บันทึกขอความ
สนส. 034/2559
เรื่องสงการบริหาร
ความเสี่ยงของ
หนวยงาน(แฟม
บริหารความเสี่ยง)
สนส. 1.5-02
แผนบริหารความ
เสี่ยงประจําป
2558
สนส. 1.5-04
แผนบริหารความ
เสี่ยงประจําป
2559

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

23
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
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
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 2558 จากหนวยงาน
กลางของมหาวิทยาลัย
(สนส. 1.6-01)
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
การเงิน หลักเกณฑการจัดสรร
ทะเบียนมีแนวทางการจัดทําแผน
และการวางแผนการใชเงินอยางมี กลยุทธทางการเงิน(สนส.1.6-01)
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ที่สอดคลองกับการจัดสรร

หลักฐาน
สนส. 1.6-01
แผนกลยุทธดาน
การเงินของสํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนป
พ.ศ. 2558
สนส. 1.6-01
แผนกลยุทธดาน
การเงินของสํานัก
สงเสริมวิชาการ

24
มี

ขอ

เกณฑการประเมิน

3

มีงบประมาณประจําปที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ
และการพัฒนาสํานักและบุคลากร

4

มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ และรายงานตอ
มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ2 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ (สนส. 1.6-02)
โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรทางการเงิน
(สนส. 1.6-03) ที่ทําหนาที่
วิเคราะห วางแผน และจัดสรร
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและตรวจสอบได

หลักฐาน
และงานทะเบียนป
พ.ศ. 2558
สนส. 1.6-02
แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ
รายจายเงินรายได
งบประมาณ ป
2558
สนส. 1.6-03
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตรทาง
การเงิน สนส.
สํานักฯมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
สนส. 1.6-02
การเงินรายได ประจําป
แผนปฏิบัติ
งบประมาณ 2558 (สนส.1.6-02) การงบประมาณ
ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน รายจายเงินรายได
แตละพันธกิจ การพัฒนา
งบประมาณ ป
สํานักงานและบุคลากร มีการ
2557
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 2558
อยางเปนระบบ (สนส. 1.6-05 ) (รายไตรมาส )
(สนส. 1.6-06 )
สนส. 1.6-06
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
(MIS)

25
มี

ขอ
5

เกณฑการประเมิน
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยาง
ตอเนื่อง

ผลการดําเนินงาน
มีการนําขอมูลทางการเงินประจําป
งบประมาณ 2557(สนส.1.6-02 )
(สนส. 1.6-07 ) ไปวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะห สถานะ
ทางการเงิน จัดสรรและติดตาม
การใชเงินรายไตรมาสเพื่อความ
มั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง

หลักฐาน
สนส. 1.6-02
แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ
รายจายเงินรายได
งบประมาณ ป
2557
สนส.1.6-07
รายงานการใช
งบประมาณ
คงเหลือประจําป
งบประมาณ 2557
(ฐานขอมูล
งบประมาณประจําป
ระบบการเงิน MIS)

6

7

มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอกทําหนาที่ตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

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

สนส. 1.6-08
หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
สนส. 1.6-09
บันทึกเลขที่
ตส.040/2559
ขอแจงการฏิบัติ
งานตรวจสอบ
ภายใน
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผล ผูบริหารของสํานักสงเสริมวิชาการ สนส. 1.6-10
การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และงานทะเบียนมีการติดตามผล แผนปฏิบัติ
และนําขอมูลจากรายงานทาง
การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย การงบประมาณ
การเงินไปใชในการวางแผนและการ และมีการนํารายงานการใช
รายจายเงินรายได
ตัดสินใจ
งบประมาณไปวางแผนและ
งบประมาณ ป
ประกอบการตัดสินใจในการ
2558
วางแผนงบประมาณในปถัดไป
สนส. 1.6-11
(สนส. 1.6-10) (สนส. 1.6-11)
แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ
รายจายเงินรายได
งบประมาณ ป
2559

26
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

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 เพิม่ เติมตามอัตลักษณของสํานัก
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

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นายภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์
ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพัธกิจและพัฒนาการของสํานัก และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-1064-0121

ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของหนวยงาน ตาม
การเขารวมประชุมชี้แจง
กรอบการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในปการศึกษา 2558
ของทุกระดับ(สนส.1.7-01 )
ทุกหนวยงาน และได
กําหนดตัวบงชี้รวมกับ
มหาวิทยาลัยฯ มีกรอบ
ปฏิทินการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพป
การศึกษา(สนส.1.7-02)
และมีคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานของสํานักฯที่
มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบและ
ประสานงานดานการ
ประกันคุณภาพของ
หนวยงาน (สนส.1.7-03 )
2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง คณะกรรมการและผูบริหาร
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักฯไดให
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร ความสําคัญเรื่องการประกัน
สูงสุดของสํานัก
คุณภาพการศึกษาภายใน
(สนส. 1.7-03 )โดย
กําหนดใหเรื่องการประกัน
คุณภาพฯอยูในแผน
ยุทธศาสตรของสํานักฯ
(สนส. 1.7-04 ) ในประเด็น

หลักฐาน
สนส. 1.7-01
คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2558
สนส. 1.7-02
ปฏิทินการดําเนินงาน
ดานการประกัน
คุณภาพปการศึกษา
2558
สนส. 1.7-03
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2558

สนส.1.7-03
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ป 2558
สนส.1.7-04
แผนยุทธศาสตรของ
สํานักสงเสริมวิชาการ
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ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 : อยูในกล
ยุทธขอที่ 3 สงเสริมและ
พัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักงานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ เพิ่มเติมตาม
สํานักสงเสริมวิชาการและ
อัตลักษณของสํานัก
งานทะเบียนไดกําหนดตัว
บงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของหนวยงาน ตามบันทึก
สงขอมูลปรับปรุงตัวชี้วัด
ตามอัตลักษณ/ภารกิจหลัก
ของหนวยงานปการศึกษา
2558 (สนส.1.7-05) และ
แนบกรอบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ป 2558 แสดงตัว
บงชี้ตามองคประกอบที่ได
รับผิดชอบ
(สนส.1.7-06)
4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
1) สํานักฯไดดําเนินการ
การศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย ประกันคุณภาพฯโดยอางอิง
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ คูมือการประกันคุณภาพ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ใชหลักวงจร
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน PDCA เขามาใชในการ
การประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการ ดําเนินงานควบคุม ติดตาม
ประจําสํานักและมหาวิทยาลัยตาม
(สนส. 1.7-01) และ
กําหนดเวลา และ
2) มีการจัดทํารายงานการ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
ประเมินตนเองป 2558
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก (สนส.1.7-07)เสนอตอ
คณะกรรมการและผูบริหาร
ที่เปนคณะกรรมการประจํา
สํานักและมหาวิทยาลัย
ตามกําหนดเวลา
3) มีการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ

หลักฐาน
และงานทะเบียน
พ.ศ. 2555-2559

สนส.1.7-05
บันทึกสงขอมูล
ปรับปรุงตัวชี้วัดป
การศึกษา 2558
สนส.1.7-06
กรอบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป
2558

สนส.1.7-01
คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในป 2558
สนส. 1.7-07
รายงานการประเมิน
ตนเอง ป 2558
สนส. 1.7-08
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ImprovementPlan)
ป 2557
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5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุก
องคประกอบคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
การศึกษา (Improvement
Plan)
ของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
(สนส. 1.7-08)
สํานักฯไดนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในปที่ผานมา ใชในการ
ปรับปรุงการทํางานและ
พัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด หากตัวชี้วัดใดที่
มีผลการดําเนินงานที่ดีแลว
ใหพัฒนาอยางตอเนื่องและ
ลดตัวชี้วัดนั้น แตใหเพิ่ม
ตัวชี้วัดตามภารกิจอื่นๆมา
พัฒนาในปถัดไป
(สนส.1.7-08)(สนส.1.7-09)
(สนส. 1.7-10)
มีระบบสารสนเทศที่ให
ขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทุกองคประกอบ โดย
อางถึงระบบ CHE QA
ของมหาวิทยาลัยที่ใช
รวมกันไดทั้งระดับบุคคล
สาขาและหนวยงาน ที่
สามารถเชื่อมตอกับ
หนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพ (สนส. 1.7-11)
และมีระบบสารสนเทศที่ให
ขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน
(สนส. 1.7-12)

หลักฐาน

สนส. 1.7-08
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ImprovementPlan)
สนส. 1.7-09
รายงานการประเมิน
ตนเอง ป 2557
สนส.1.7-10 รายงาน
การประเมินตนเอง ป
2558

สนส. 1.7-11
หนาเว็บ CHE QA
Online ระบบ
ประกันคุณภาพของ
สถาบัน
สนส. 1.7-12
หนาเว็บระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
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7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของ
สถาบัน

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
และมีกิจกรรมรวมกัน

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน

ผลการดําเนินงาน
สํานักฯไดสงเสริมให
บุคลากรในหนวยงานและผู
มีสวนไดสวนเสียคณาจารย
เขามีสวนรวมการจัดการ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการแสดง
ความคิดเห็นในการประเมิน
แบบสอบถามอันมีสวน
เกี่ยวเนื่องกับผลการ
ประเมินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หนวยงาน (สนส. 1.7-13)
(สนส. 1.7-14)

หลักฐาน
สนส. 1.7-13
แบบสอบถามความพึง
พอใจในการใหบริการ
ของสํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สนส. 1.7-14
แบบสอบถามความพึง
พอใจของผูมีสวนได
สวนเสียที่มีตอสภาพ
ภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมของ
หนวยงานสํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สํานักฯไดสงบุคลากรเขา
สนส. 1.7-15
รวมโครงการเกี่ยวกับงาน การเขารวมโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เสวนาเครือขายการ
ของมหาวิทยาลัยโดยมี
จัดการความรูระหวาง
เครือขายการแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัย(UKM)
เรียนรูและมีกิจกรรมรวมกัน สนส. 1.7-16
ในแตละโครงการที่เขารวม การเขารวมโครงการ
เพื่อเปนการพัฒนาและ
วันการจัดการความรูสู
สรางเครือขายงานประกัน คุณภาพ พ.ศ. 2559
คุณภาพการศึกษาระหวาง (QA_KM Day 2016)
หนวยงาน (สนส. 1.7-15)
(สนส. 1.7-16)
(สนส. 1.7-17)
สํานักฯมีแนวปฏิบัติดาน
สนส. 1.7-17
การประกันคุณภาพโดยจัด เอกสารกําหนดการ
ใหมีการจัดประชุมการ
หลักสูตรการสราง
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน ประสิทธิภาพคนสู
เรียนรูประสบการณ เพื่อ
ประสิทธิผลงาน
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู บริการคุณภาพ
กับผูรับบริการตามเอกสาร
กิจกรรมหลักสูตรการสราง
ประสิทธิภาพคนสู
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
7 ขอ

ผลดําเนินงาน
9 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประสิทธิผลของงานบริการ
คุณภาพ เพื่อนําไปปรับใช
และกอใหเกิดประโยชน
(สนส. 1.7-17)
คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ทําหนาที่ปรับปรุงระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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
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ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับการประเมินความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของหนวยงานภายใตการประเมินโดยหนวยงาน
กลางของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินคาคะแนนที่ 4.68 อยูใน
ระดับดี(สนส.2.1-01)
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ระดับ 4

ผลดําเนินงาน
ระดับ 4

หลักฐาน
สนส.2.1-01 รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

คะแนนการประเมินตนเอง
4.68 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

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

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

33
ผลการประเมินตนเอง
มี
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

2

มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด

3

มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี
และสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ

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
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 สนส.2.2-05
การเขารวมอบรมตางๆ
ภาพกิจกรรมของ
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มี

ขอ

เกณฑการประเมิน

4

มีระบบการติดตามใหบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

5

6

7

ผลการดําเนินงาน
(สนส.2.2-03) (สนส.2.2-05)

ผูบริหารไดติดตามใหบุคลากรนํา
ความรูที่ไดรับจากการเขารวม
อบรมสัมมนามาพัฒนาและใชใน
การปฏิบัติงานตามรายงานการ
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)

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

หลักฐาน
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
สนส.2.2-10
แผนการบริหารการ
พัฒนาบุคลากรป
2555-2559 (ฉบับ
ปรับปรุง 2559)
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

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

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ X 100
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดในรอบป 2558
= 13 X 100
13
= 100 %
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 85

ผลดําเนินงาน
รอยละ 100

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
บุคลากรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาทีเ่ ปนประจําทุกป
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

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
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

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง -

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ 2.14 ระบบการบริการการศึกษา(มรม.)
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1.
2.
3.
4.
5.

มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินงานระบบการบริการการศึกษา
มีระบบบริการการศึกษาที่สอดคลองกับพัธกิจครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน
มีการนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงในระบบบริการการศึกษาของหนวยงาน
มีการประเมินผลการใชระบบการบริการการศึกษา
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงระบบการบริการการศึกษาอยางตอเนื่อง

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

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

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

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

ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกในการกํากับ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
การดําเนินงานระบบการ
ทะเบียนมีระบบและกลไกในการ
บริการการศึกษา
ใหบริการทางการศึกษาแก
นักศึกษา บุคลากร และอาจารย
ผูมาติดตอรับบริการ
2 มีระบบบริการการศึกษาที่
สํานักฯมีระบบการใหบริการ
สอดคลองกับพัธกิจครอบคลุม การศึกษาที่สอดคลองและ
อยางนอย 3 ดาน
ครอบคลุมกับพันธกิจ ไดแก
- ระบบลงทะเบียนเรียน
- ระบบตารางสอน
- ระบบรับสมัคร
- ระบบประมวลผล
- ระบบฐานขอมูลหลัก
3 มีการนําความรูดานเทคโนโลยี สํานักฯไดนําความรูดานการใช
สารสนเทศมาปรับปรุงในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุง
บริการการศึกษาของหนวยงาน ในการใหบริการทางการศึกษา
โดยมีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการเปนระบบหลักในการ
ดําเนินงาน

หลักฐาน
สนส.2.14-01
ระบบและกลไกในการ
ใหบริการการศึกษา สํานัก
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สนส.2.14-02
หนาเว็บระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการ
(http://doc.rmu.ac.th/
vncaller/applications.aspx)

สนส.2.14-02
หนาเว็บระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการ
(http://doc.rmu.ac.th/
vncaller/applications.aspx)
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ขอ
เกณฑการประเมิน
4 มีการประเมินผลการใชระบบ
การบริการการศึกษา

5

มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
ระบบการบริการการศึกษา
อยางตอเนื่อง

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
มีการประเมินผลการใชระบบ
สารสนเทศในการใหบริการโดย
ผูรับบริการและเจาหนาที่ผูใชงาน
เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
และความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพตรง
ตามความตองการของผูใชตอไป
มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ
และปรับปรุงขอมูลระบบการ
บริการทางการศึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงสถานที่ใหบริการเพื่อ
ความสะดวก สวยงาม เปนที่พึง
พอใจของผูมารับบริการ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
สนส.2.14-03
แบบประเมินความพึงพอใจใน
การใชระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการทางการศึกษา

สนส.2.14-04
คูมือนักศึกษาประจําป
การศึกษา 2559
(กระบวนการและขั้นตอนตางๆ
ในการใหบริการทางการศึกษา
ของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน)
สนส.2.14-05
รายงานการประชุมครั้ง 1/2559(การปรับปรุงการ
ทํางานและการบริการ)
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีแนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการทางการศึกษา
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ตัวบงชี้ 2.15 มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา (มรม.)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาดวยวิธีการตางๆ อยางนอย 3 ชองทาง
2. มีกระบวนการประมวลผลการคัดเลือกนักศึกษา
3. มีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภายใน 7 วันหลังวันสอบคัดเลือก
4. มีการติดตามประเมินผลการคัดเลือกนักศึกษา
5. นําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
ผลการประเมินตนเอง
มี
ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการประกาศรับสมัครนักศึกษา
ดวยวิธีการตางๆ อยางนอย 3
ชองทาง

2

มีการประมวลผลการคัดเลือก
นักศึกษา

โทรศัพท : 08-1662-0680
โทรศัพท : 09-5612-2088
ผลการดําเนินงาน
สํานักไดประกาศรับนักศึกษาดวย
วิธีการ ตางๆหลายชองทางไดแก
-เอกสารประกาศรับนักศึกษา
(สนส.2.15-01)
-ประกาศทางอินเตอรเน็ต
(สนส.2.15-02)
- ประกาศทางการสงขอมูลไป
โรงเรียนตางๆ (สนส.2.15-03)
-ประกาศทางโปสเตอร
(สนส.2.15-04)

หลักฐาน
สนส.2.15-01
ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาประจําป
2558
สนส.2.15-02
-เว็บรับสมัคร
นักศึกษา 2558
สนส.2.15-03
เอกสารนําสง
ขอมูลรับสมัครถึง
โรงเรียน
สนส.2.15-04
โปสเตอร
สํานักมีกระบวนการประมวลผลการ สนส.2.15-05
คัดเลือกนักศึกษาโดยมีผูบริหาร
ฐานขอมูลที่ใชใน
ระดับสูงของหนวยงานเปนผูดูแล
การประมวลผลการ
(สนส.2.15-05)โดยการจัดใหมีการ คัดเลือก
แตงตั้งกรรมการออกขอสอบ
-คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการจัดสอบ และมีกรรมการ กรรมการออก
ประมวลผลการสอบ
ขอสอบ/คําสั่ง
แตงตั้งกรรมการคุม
สอบ/คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการ
ประมวลผลสอบ
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ขอ
3

เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
มีการประกาศผลการคัดเลือก
สํานักฯไดประกาศผลการคัดเลือก
นักศึกษาภายใน 7 วันหลังวันสอบ นักศึกษาไดภายใน 7 วันหลังจาก
คัดเลือก
วันสอบคัดเลือก(สนส.2.15-06)

4

มีการติดตามประเมินผลการ
คัดเลือกนักศึกษา

5

นําผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร
และคัดเลือกนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

หลักฐาน
สนส.2.15-06
ประกาศผล การ
คัดเลือกนักศึกษา
2558

สํานักฯไดติดตามประเมินผลการ
คัดเลือกและนํามาปรับปรุงการรับ
สมัครนักศึกษาในรอบปถัดไป
(สนส.2.15-07) (สนส.2.15-08)

สนส.2.15-07
สรุปขอมูลการรับ
นักศึกษา 2558
สนส.2.15-08
กําหนดการรับ
สมัครนักศึกษารอบ
ทั่วไปป 2558
ไดมีการนําผลการประเมินมาพัฒนา สนส.2.15-09
ปรับปรุงการรับสมัครนักศึกษาอยาง แผนการรับ
ตอเนื่อง โดยนําระบบ MIS เขามา นักศึกษา 2555ใชในการรับนักศึกษา
2559
(สนส.2.15-09) (สนส.2.15-10)
สนส.2.15-10
แนวปฏิบัติในการ
รับนักศึกษา ป
2559
คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีแนวปฏิบัติที่ดีในการรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
จุดออนที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลจากคณะกรรมการประจําสํานักประเมิน
กลุมตัวบงชี/้ 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 2.14 ระบบการบริการการศึกษา(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.15 ระบบและกลไกในการรับนักศึกษา (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

4.68
5
5

4.68
5
5

4.45

4.45

5
5
4.78
ดีมาก

5
5
4.78
ดีมาก

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
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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 กลุมตัวบงชี้รว ม
กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(มรม.)
ระดับ 4
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน(มรม.)
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและ รอยละ 85
ทักษะในวิชาชีพ(มรม.)
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
5 ขอ
สภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน(มรม.)

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

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

8 ขอ
7 ขอ




5
5

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับ 5
3 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
9 ขอ







4.96
3
5
5
5

ระดับดีมาก
ระดับพอใช
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก

4.71

ระดับดีมาก

ระดับ 4
7 ขอ
รอยละ 100





4.68
5
5

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

6 ขอ



4.45

ระดับดี

50

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.14 ระบบการบริการการศึกษา(มรม.)
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 2.15 ระบบและกลไกในการรับนักศึกษา (มรม.)
5 ขอ
เฉลี่ยคะแนน กลุมตัวบงชี้ตามภารกิจ
เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบงชี(้ 13 ตัวบงชี้)

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

5 ขอ

5 ขอ

คะแนน
ประเมิน
5
5
4.86
4.78

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ภาคผนวก

เปาหมายของตัวบงชี้ของแตละองคประกอบของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน ป 2558
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 2.14 ระบบการบริการการศึกษา
มรม.
5 ขอ
ตัวบงชี้ 2.15 ระบบและกลไกในการรับนักศึกษา
มรม.
5 ขอ
รวมทั้งหมด
13 ตัวบงชี้

ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปการศึกษา 2558

หมายเหตุ

หนวยงานกลาง

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ว/ด/ป
มิ.ย. 58
มิ.ย. 58
มิ.ย. 58
ก.ค. 58
ก.ค. 58
ก.ค. 58
ก.ค. 58
ส.ค. 58
ก.ย. 58
ต.ค.-ธ.ค.58
ต.ค.-ธ.ค.58
ธ.ค.58
ธ.ค.58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย.-ส.ค. 59
เม.ย.-ส.ค. 59
เม.ย.-ส.ค. 59
เม.ย.-ส.ค. 59

กิจกรรม
เตรียมขอมูลหลักฐานตามตัวบงชี้ ประจําป 2558
เตรียมขอมูลทบทวนแผนยุทธศาสตรหนวยงาน
ตรวจประเมินผลรายงานการประเมินตนเอง SAR57
เก็บขอมูลหลักฐานและเอกสารตามการประเมินการศึกษาภายใน 2557
ติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2558
สงขอมูลและหลักฐานรายงานการประเมินตนเอง SAR และ CAR ประจําป 2557
ทบทวนตัวชี้วดั รายงานการประเมินตนเอง ป 2558
สงแผนปฏิบัติการเงินรายไดประจําป 2558
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
รายงานทางการเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
สงขอมูลการปรับปรุงตัวชี้วัด ขอมูลการวิเคราะห สังเคราะหผลการประกันคุณภาพประจําป 2558
สงขอมูลโครงการขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดของมหาวิทยาลัยที่ยังไมบรรลุเปาหมาย ป 2558
จัดทํารายงานการประเมินตนเองป 2558 และจัดเก็บหลักฐานการดําเนินงานประกัณคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (UKM )
โครงการอบรม เรื่อง การเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปน
รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในป 2558 ตอคณะกรรมการประจําสํานัก
ประเมินรายงานการประเมินตนเองระดับหนวยงาน มรม.
สงหลักฐานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาป 2558
นําผลการประเมินพิจารณาวางแผนพัฒนาในปถัดไป/จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินป 2558

คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ ๐๐๕ /๒๕๕๘
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 สมบัติธีระ
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
๒. นางนันทนภัส ภูหนองโอง
๓. นางสาวสุจิตรา เตียงงา
๓. นายไกรสรณ แกวพิพรม
๔. นางสาวพรทิพย มาตยวังแสง
๕. นางสาวอัจฉพรรณี อินวงค
๖. นางสาพัชราภรณ บุตรงาม
๗. นางสาวกิ่งเพชร แกวปญญา

พนักงานพิมพดีด
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร

หนาที่ รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ ของสํานักฯ
ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งทุกคน ตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถ
เพื่อใหงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และใหเกิดประโยชนตอทางราชการตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายจักรกฤษณ จันทรศิริ
นายทินกร คุณาสิทธิ์
นางสาวอภิรัตน รัตนกรีฑากุล
นายภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์
นายวีรยุทธ เติมสวัสดิ์
นายประมวล เทพดู

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายจักรพันธ ศรีวงษา
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวยุวดี อินสําราญ
ผูช วยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวพัชราภรณ พิมพจันทร ผูช วยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รวบรวมขอมูล
นายภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์
นายประมวล เทพดู
นางสาวยุวดี อินสําราญ
นางปรียา ชนินทรานุกูล
นางทัศนา อนันตวุฒิ
นางอภิญญา ฤทธิ์ศรี
นายภาคิน แกวพิพรม
นางนันทนภัส ภูหนองโอง
นางพัชรี ภูบุญอิ่ม
นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ
นางสาวสุจิตรา เตียงงา
นายประดิษฐศักดิ์ ผุดวัฒน
นายจักรี ศิริอุเทน
นางสาวพรทิพย มาตยวังแสง
นางสาวอัจฉพรรณี อินวงค
นางสาวพัชราภรณ บุตรงาม
นางสาวกิ่งเพชร แกวปญญา

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

