รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 255๘

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 –
31 กรกฎาคม 2559) เปนขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตรวจ
ประเมินเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยทําการศึกษาเอกสาร สังเกต สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และไดรายงานตาม
สภาพจริงดวยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหหนวยงานมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยสํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการประเมินตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่สํานักงานอธิการบดีกําหนดขึ้น 5 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี หวังเปนอยางยิ่งวา
ผลการตรวจประเมินตลอดจนแนวทางการพัฒนาและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดใหไวในการตรวจประเมินในรายงาน
ฉบั บ นี้ คงเป น ประโยชน แ ละมี ส ว นช ว ยในการพั ฒ นาของหน ว ยงาน เพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยตอไป

นางพรรณี ชารีแกว
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สารบัญ
หนา
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1

2. บทนํา

5

3. วิธีการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี

13

4. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี

15

5. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
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6. ภาคผนวก
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1007/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 860/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558
สํานักงานอธิการบดี
- ภาพประกอบ
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไป
สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทํา
หนาที่ประสานงานดานการบริหารและปฏิบัติงานในการใหบริการตางๆ แก คณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานภายนอก
เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ บรรลุตามแผนและควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการเขาสูกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในซึ่งเปนสวนหนึ่งในการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาองคกรทุกๆ ดาน ใหมีประสิทธิภาพ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดกําหนด

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) ในวันที่
18 ตุ ลาคม 2559 โดยตรวจสอบขอมูลประกอบการตัดสิ นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการ
วิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานอางอิงตาง ๆ การสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา
สํ า หรั บ ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน พบว า สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก าร
ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80
อยูในการดําเนินงานระดับดี
สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
รายองคประกอบ
องคประกอบที่
ประเมิน
ประเมิน
กรรมการ
กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
5.00
5.00
ดีมาก
ดีมาก
และแผนการดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
5.00
5.00
ดีมาก
ดีมาก
องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
4.78
4.78
ดีมาก
ดีมาก
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
5.00
5.00
ดีมาก
ดีมาก
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.00
4.00
ดีมาก
ดี
คาคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ
4.89
4.80
ดีมาก
ดีมาก

2
3.ขอเสนอแนะในการพัฒนา
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีใหความสําคัญ มีการปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธเพื่อใหมี
และมีสวนรวมในการจัดทําแผน
ความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ
1. มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของ
สํานักงานอธิการบดีทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาสมรรถนะให
บุคลากรใหความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในการ
ผูปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานจริงอยางตอเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรวมมือกับสถาบันทรัพยากร 2. สงเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพของ
มนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ชวยในการพัฒนา
นักศึกษาใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและนโยบายการพัฒนาประเทศสู
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการดําเนินการระบบ
ไทยแลนด 4.0
อาจารยที่ปรึกษาและมีคูมือการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่
3. กองพัฒนานักศึกษาควรมีการจัดหองแนะแนว
ปรึกษาอยางชัดเจน มีการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ
และใหคําปรึกษาในการดําเนินชีวิตของ
ที่เนนกระบวนการสรางทักษะในการดําเนินชีวิตทั้ง
นักศึกษา
ทางดานการเรียนและการใชชีวิตภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา มีสถานที่รองรับนักศึกษาใน
การทํากิจกรรมและออกกําลังกาย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยองคการบริหารนักศึกษา
สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทุกคณะมีกิจกรรมที่
หลากหลายครบถวนตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัยและ
ใหอิสระแกนักศึกษาในการนําเสนอแนวคิดของกิจกรรมที่
หลากหลายตามความสามารถและตามวิชาชีพของนักศึกษา
มีการประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยางดีและ
มีทิศทางตลอดจนกรอบในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีการติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการทุกปการศึกษาและนํา
การประเมินมาใชในการปรับปรุงเพื่อพัฒนานักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

3
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
จุดเดน
1. ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาใหความสําคัญ
ในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
3. บุคลากรใหความสําคัญในการจัดการความรูใน
สํานักงานอธิการบดี และมุงมั่นในการดําเนินงาน
อยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
3. สํานักงานอธิการบดีมีการนําระบบสารเทศที่อํานวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังนี้
3.1 สะดวก รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ
3.2 เปนเครื่องมือใหผูบริหารมีฐานขอมูลสําหรับ
การตัดสินใจในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.3 บุคลากรเกิดการเรียนรูในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
โดยการปฏิบัติงานในระบบสํานักงานและ
สามารถทํางานอยางมีระบบแบบแผน ถูกตอง
รวดเร็วมากขึ้น สงผลถึงการใหบริการแก
ผูรับบริการ
3.4 สงเสริมแกประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม
4. มีการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื่อเปนแนวทางใหกับบุคลากรไดถือ
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
5. มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและหลายชองทางใน
การแจงเตือนความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ใหกับบุคลากร

จุดที่ควรพัฒนา
1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2. ควรสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนใหมีตําแหนง
ทางสายสนับสนุนใหเพิ่มขึ้น (จากระดับปฏิบัติการ
เปนชํานาญการและชํานาญการพิเศษ)
3. ดําเนินการจัดการความรูในเรื่องเดิมจากปที่ผานมา
อยางตอเนื่อง
4. สํานักงานอธิการบดี ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหมีความทันสมัยมากขึ้น และใหครอบคลุมกับ
กระบวนการทํางานตาง ๆ เชน พัฒนาระบบการ
จองรถออนไลน เปนตน
5. ผูบริหาร คณะกรรมการหรือคณะทํางานของ
สํานักงานอธิการบดีควรใหความสําคัญในการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน
1. มีการรายงานการเงินตอสภามหาวิทยาลัย ติดตาม
การใชจายเงินเปนประจําทุกเดือน
2. มีระบบบัญชีงบประมาณที่ตรวจสอบได และมีการ
ประเมินระบบการเงินและงบประมาณทุกป
3. บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการเงินและ
งบประมาณ

จุดที่ควรพัฒนา
-
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี มีระบบและกลไกการประกัน
สํานักงานอธิการบดี ควรสงเสริมใหบุคลากรได
คุณภาพการศึกษาภายใน มีการติดตาม ตรวจสอบ
ตระหนักถึงระบบการประกันคุณภาพเพื่อใหเกิดการ
ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานเปนไปตาม
พัฒนายิง่ ขึ้น
นโยบายประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี และ
สํานักงานอธิการบดีมีศูนยสนับสนุนนักศึกษาพิการ
ระดับอุดมศึกษา (ศูนย DSS) ที่หนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานได
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2. บทนํา
2.1 วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 รอบปการประเมิน
1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559
2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1. นางพรรณี
ชารีแกว
ประธานกรรมการ
2. ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
กรรมการ
3. อาจารยวราธร พรหมนิล
กรรมการและเลขานุการ
2.4 วัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา
1. เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี
2. เพื่อใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
3. เพื่อคนหาขอคนพบ แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงานอธิการบดี ที่จะนําไปใชในองคการอื่น ๆ
2.5 ขอมูลทั่วไป
ประวัติสํานักงานอธิการบดี
ป พ.ศ. 2548 ไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวง เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2548 ใหจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ต อมาได มีประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การแบ งส วนราชการภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
สกลนคร พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
1. กองกลาง แบงสวนราชการเปนระดับงานหรือเทียบเทางาน ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ
1.3 งานคลัง
1.4 งานทรัพยสินและรายได
1.5 งานพัสดุ
1.6 งานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ
1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา
1.9 หนวยตรวจสอบภายใน
2. กองนโยบายและแผน แบงสวนราชการเปนระดับงานหรือเทียบเทางาน ดังนี้
2.1 งานบริหารงานทั่วไป
2.2 งานวิเคราะหงบประมาณ
2.3 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
2.4 งานวิเคราะหแผนและติดตามประเมินผล
3. กองพัฒนานักศึกษา แบงสวนราชการเปนระดับงานหรือเทียบเทางาน ดังนี้
3.1 งานบริหารทั่วไป
3.2 งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
3.3 งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน
3.4 งานสวัสดิการนักศึกษา
3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล
ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2553 ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรม
แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดใหโรงเรียนวิถีธรรมแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสวนงานภายในเทียบเทางานสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยแบงสวนงานภายใน
เทียบเทาหนวย ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานปฐมวัย
3. งานประถมศึกษา
4. งานกิจการนักเรียน
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กําหนดใหคนพิการมีสิทธิไดรับ
การศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตอยางมีมาตรฐานดวยหลักสูตร
กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับความจําเปนพิเศษของความพิการแตละประเภท สภามหาวิทยาลัย
จึงไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การยกเวนคาเลาเรียนสําหรับนักศึกษาพิการ เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับใชในวันถัดมาทําใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับการยกเวนคาเลาเรียนทั้งภาคปกติ
และภาค กศป.

7
ในป พ.ศ.2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดนโยบายในสถาบันอุดมศึกษา
จัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการหรือศูนย DSS (DSS: Disability Support Services) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ไดจัดตั้ง ศูนย DSS ขึ้น โดยใชบานพักอธิการบดีวิทยาลัยครูสกลนคร ขางอาคาร 8 เปนสํานักงาน และ
เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ได อ อกระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ว า ด ว ย การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม กําหนดใหมีหนวยงานพัฒนาและสงเสริมการศึกษานักศึกษา
พิการ มีคณะกรรมการดําเนินงานคณะหนึ่ง แตงตั้งโดยอธิการบดี สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีศูนยบริการและ
สงเสริมนักศึกษาพิการสังกัดในหนวยงาน ดังนี้
1. หนวยงานบริการและงานพัฒนา
2. หนวยงานสนับสนุนนักศึกษาพิการ

สถานที่ตั้ง
สํานักงานอธิการบดี ตั้งอยูเลขที่ 680 ชั้น 1 อาคาร 10 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร รหัสไปรษณีย 47000 โทรศัพท / โทรสาร 0 4297 0022 เว็บไซต htt://po.snru.ac.th

ปรัชญา / วิสัยทัศน / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร
ปรัชญา
สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย มุงมั่นบริการ ระบบงานมาตรฐาน สรางสรรคกิจกรรม
วิสัยทัศน
เปนศูนยกลางการใหบริการเชิงรุก มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เขาสูประชาคมอาเซียน
เอกลักษณ
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส”
พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารและบริการใหเปนศูนยกลางในการสนับสนุนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. เปนศูนยกลางสนับสนุนการบริหารและบริการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใหบริการเชิงรุก สามารถสื่อสารภาษาอาเซียนได
2. การใหบริการที่ทันตอเหตุการณ
3. สรางและพัฒนากระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐาน
4. พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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4. โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี
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5. ชื่อผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายประสิทธิ์
ผศ.ชาคริต
ผศ.ดร.กาญจนา
ผศ.ธีราธาร
ผศ.ดร.สมบูรณ
ผศ.เกษร
นายเกษม

คะเลรัมย
ชาญชิตปรีชา
วงษสวัสดิ์
ศรีมหา
ชาวชายโขง
ขาวสีจาน
บุตรดี

8. นางสาวพิชญาดา

ธานี

9. นางวาสนา

จักรศรี

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกีฬา
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินและรายได
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาการในตําแหนงผู อํานวยการสํานั กงานอธิการบดี
หัวหนางานบริหารทั่วไป รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองกลาง
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
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6. สภาพทางกายภาพของสํานักงานอธิการบดี
1. อาคาร 10
- ชั้น 1 ประกอบดวย งานบริหารทั่วไป งานคลัง งานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ
- ชั้น 2 ประกอบดวย หนวยเลขานุการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย งานทรัพยสินและ
รายได และหองประชุม
- ชั้น 3 ประกอบดวย หองประชุมสรอยสุวรรณา หองประชุมพุทธชาด
- ชั้น 4 ประกอบดวย งานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ งานพัสดุ
งานบริหารบุคคลและนิติการ กองนโยบายและแผน
และงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ชั้น 5 ประกอบดวย หนวยตรวจสอบภายใน
- ชั้น 9 ประกอบดวย หองเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณตางๆ
2. อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
3. อาคารกองพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย
- อาคารสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย หองบริการงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
หองฟตเนส หองพยาบาล
- อาคารกองพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย หองรองอธิการบดี หองบริหารงานทั่วไป
หองกิจกรรม หองแนะแนว หองประชุมอินทนิล หององคการนักศึกษา และ
หองสภานักศึกษา
- สนามกีฬาตาง ๆ ประกอบดวย สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนามเปตอง
สนามมวย สนามกีฬาหนองหญาไซ สระวายน้ํา สนามกีฬาราชพฤกษ สนามกีฬาอินทนิล
4. อาคารหนวยรักษาความปลอดภัย
5. ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (DSS)
6. โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7. โรงอาหารใหม ประกอบดวย สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ
8. หอประชุมตาง ๆ ประกอบดวย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ หอประชุมจามจุรี 1 หอประชุมจามจุรี 2
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7. จํานวนบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดของสํานักงานอธิการบดี
จําแนกตามประเภทบุคลากรและสังกัดกอง
ประเภทบุคลากร ขาราชการ
พนักงาน
ลูกจาง พนักงาน ลูกจางชั่วคราว
มหาวิทยาลัย ประจํา
ราชการ
รายเดือน/
สังกัด
รายวัน
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา
รวม

4
1
1
6

76
10
11
97

9
1
10

รวม

8
1
9

110
207
12
8
21
118
240
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ขอมูลจาก : จากงานบริหารบุคคลและนิติการ

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดของสํานักงานอธิการบดี
จําแนกตามหนวยงานและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
หนวยงาน
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1. กองกลาง
96
98
13
2. กองนโยบายและแผน
9
3
3. กองพัฒนานักศึกษา
7
13
1
รวม
103
120
17

รวม
207
12
21
240

บ

ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ขอมูลจาก : จากงานบริหารบุคคลและนิติการ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว กองกลาง รวมบุคลากรสายวิชาการดวย

8. งบประมาณ
งบประมาณที่สํานักงานอธิการบดีไดรับการจัดสรรยอนหลัง 3 ป (2557 – 2559) ไมรวมกับงบลงทุน
จําแนกตามหนวยงาน ดังนี้
หนวยงาน
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2557
ปงบประมาณ 2558
ปงบประมาณ 2559
แผนดิน
รายได
แผนดิน
รายได
แผนดิน
รายได
3,269,600 74,470,017 52,711,540 81,705,265 327,065,650 60,526,447
590,231 2,074,232 1,078,160 1,598,827
300,000 6,366,690
429,601 6,014,760
660,000 5,678,330
950,000 1,578,100
4,289,432 82,559,009 54,449,700 88,982,422 328,315,650 68,471,237
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ขอมูลจาก : จากกองนโยบายและแผน
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3. วิธีการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี
3.1 เกณฑการประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานอธิการบดี
สํ านั กงานอธิ การบดี มี องคป ระกอบในการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน 5 องค ป ระกอบ ได แ ก
องค ป ระกอบที่ 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วั ต ถุ ป ระสงค และแผนการดํ า เนิ น การ องค ป ระกอบที่ 2 ภารกิ จ หลั ก
องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ มีระดับผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
คะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ระดับผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

3.2 กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี
3.2.1 การวางแผนและการประเมิน
1) การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาและวิเคราะหเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดีในเบื้องตน
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยมรวมกัน
เพื่อกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
3. แบงหนาที่ใหผูประเมินคุณภาพภายในแตละคนไดศึกษาวิเคราะหขอมูลใหละเอียด
2) การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปดโอกาสใหบุคลากรไดรับฟงคณะกรรมการ
ตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน และการตรวจประเมิน
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจสอบผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน
อางอิงตาง ๆ ในรายงานการประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี และดําเนินการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดําเนินการตรวจเยี่ยม ณ หองประชุมสรัสจันทร
ชั้น 2 อาคาร 10
4. สัมภาษณผูบริหาร ประกอบดวย
1. นายประสิทธิ์
คะเลรัมย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. ผศ.ดร.สมบูรณ
ชาวชายโขง ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
3. นายเกษม
บุตรดี
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
4. นางสาวพิชญาดา
ธานี
หัวหนางานบริหารทั่วไป
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
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5. สัมภาษณอาจารย (ระบุชื่อ - สกุล)
1. อาจารยสุรสิทธิ์
อุยปดฌาวงศ
2. อาจารยภัทรศินี
แสนสําแดง
6. สัมภาษณพนักงานสายสนับสนุน (ระบุชื่อ - สกุล)
1. นางยุพิน
ศรีชาติ
2. นางสาวสุทราภรณ
ตาลกุล
3. นายนิรุตย
วิชาชาติ
4. นายเกรียงไกร
มูลสาระ
5. นางสาวพฤตยา
งันลาโสม
6. นายชัยมงคล
โชติวัฒนตระกูล
7. สัมภาษณนักศึกษาและผูแทนองคการนักศึกษา (ระบุชื่อ - สกุล)
1. นายวีระศักดิ์
พุทธศาวงค
2. นายธวัชชัย
อุตรี
3) การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินภาพรวม
จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอางอิงและสภาพจริงของสํานักงานอธิการบดี
2. รายงานสรุปผลการประเมินและนําเสนอผลการประเมินเบื้องตนดวยวาจา เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับของสํานักงานอธิการบดี
3. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับ
3.2.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาผลการดําเนินงานจากรายงานการ
ประเมินตนเอง และตรวจสอบหลักฐานอางอิงตามทีส่ ํานักงานอธิการบดีจัดเตรียมเอกสารตามองคประกอบคุณภาพ
และตัวบงชี้ ทั้งในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ เชน ขอมูลพื้นฐาน common data set และขอมูลเชิงคุณภาพ เชน
กระบวนการและกิจกรรมการดําเนินงานที่แสดงใหคณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการดําเนินงานหรือ
ตรวจประเมินผลจากการดําเนินงาน เปนตน
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามองคประกอบและตัวบงชี้ ไดแก ผูบริหารสํานักงานอธิการบดี อาจารย บุคลากร
จากหนวยงานตาง ๆ
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในสํานักงาน
อธิการบดี อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสรางความกระจางในการดําเนินงานของหนวยงานใน
ทุกประเด็น
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4. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี
4.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558 ในวั นที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยตรวจสอบขอมู ลประกอบ
การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐาน
อางอิงตาง ๆ การสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา เปนตน
สําหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80
อยูในการดําเนินงานระดับดีมาก
สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
องคประกอบที่
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คาคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ

คะแนนเฉลี่ย
รายองคประกอบ
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
5.00
5.00
5.00
4.78
5.00
5.00
4.89

5.00
4.78
5.00
4.00
4.80

ผลการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

กรรมการ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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4.2 สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
องคประกอบคุณภาพ

เปา
หมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1
8 ขอ
8 ขอ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบงชีท้ ี่ 2.1
7 ขอ
7 ขอ
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2
6 ขอ
6 ขอ
ตัวบงชีท้ ี่ 2.3
6 ขอ
6 ขอ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชีท้ ี่ 3.1
5 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชีท้ ี่ 3.2
5 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชีท้ ี่ 3.3
6 ขอ
6 ขอ
ตัวบงชีท้ ี่ 3.4
3.51 คะแนน
4.44 คะแนน
ตัวบงชีท้ ี่ 3.5
รอยละ 80
รอยละ 82.50
ตัวบงชีท้ ี่ 3.6
3.51 คะแนน
4.21 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชีท้ ี่ 4.1
7 ขอ
7 ขอ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1
9 ขอ
8 ขอ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4.44 คะแนน
5 คะแนน
4.21 คะแนน
4.78 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน
4.80 คะแนน
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4.3 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระดับสํานักงานอธิการบดี จําแนกรายองคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ
คุณภาพ ตัวบงชี้
1
1
2
3
3
6
4
1
5
1
เฉลี่ยรวม
12
ทุกตัวบงชี้
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

-

5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

4.55
-

5.00
5.00
4.78
5.00
4.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

-

4.89

4.55

4.80

ดีมาก

-

ดีมาก

ดีมาก
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5. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
จุดเดน
1. บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหความรวมมือการขับเคลื่อน
ภารกิจของสํานักงานอยางพรอมเพรียง สะทอนจากการตอบสัมภาษณ การตอบขอซักถามของกรรมการ ภาพถาย
และคําสั่ง เอกสารการดําเนินงานดานกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
2. สํานักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ที่เนนกระบวนการ
สรางทักษะในการดําเนินชีวิตทั้งทางดานการเรียนและการใชชีวิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
มีสถานที่รองรับนักศึกษาในการทํากิจกรรมและออกกําลังกาย
3. มีการจัดกิจกรรมรวมกับองคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทุกคณะ
ที่หลากหลายและครบถวนตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัยและใหอิสระแกนั กศึกษาในการนําเสนอแนวคิดของ
กิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถและตามวิชาชีพของนักศึกษา มีการประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรม
เปนอยางดีและมีทิศทางตลอดจนกรอบในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการทุกปการศึกษาและนําการประเมินมาใชในการปรับปรุงเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการ อาจไมมีความจําเปนตองทําแผนกลยุทธครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพราะสวนนี้นาจะอยูในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
2. ปจจุบันสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดี ขับเคลื่อนการบริหารงานสํานักงานอธิการบดีอาศัยขอบังคับของคณะ สํานัก สถาบันโดยอนุโลม จึงควร
จัดทําขอบังคับวาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานสํานักงานอธิการบดีใหเปนการเฉพาะขึ้น
3. กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ควรสงเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพของ
นักศึกษาใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนโยบายการพัฒนาประเทศสูไทยแลนด 4.0
3. กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ควรมีการจัดหองแนะแนวและใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินชีวิตของนักศึกษา
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
จุดเดน
1. สํานักงานอธิการบดีมีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนชัดเจน และสอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดีมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
อยางนอย 3 ดาน
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3. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ไดคะแนน 4.44
ประกอบดวย การสัมภาษณคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทราบวาผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีมีความ
เปนกัลยาณมิตร อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําและสงเสริมความกาวหนาใหกับบุคลากรสายสนับสนุน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ความเขมแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียน
การสอนของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ควรนําไปตอยอดสู Thailand 4.0 ตามนโยบาย
ของรัฐบาล และจะเปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของ ทราบวาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี
จัดทําโดยทีมงานตรวจสอบภายใน การบริหารและปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานซึ่งหมายรวมถึงการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน เพื่อใหเปนไปหลักธรรมาภิบาลการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นาจะเปนบทบาทของหนวยงานอื่นในสํานักงานอธิการบดี โดยมีงาน
ตรวจสอบภายในเปนที่ปรึกษา
3. ประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกภาคสวน ไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง
4. การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสํานักงานอธิการบดี ควรยกตัวอยางโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน
สํานักงานอธิการบดี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรกําหนดแนวปฏิบัติที่ดหี รืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนที่หนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานได
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6. ภาคผนวก
6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1007/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 860/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 สํานักงานอธิการบดี
6.3 ภาพประกอบ
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 1007/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
........................................................................................
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดยในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา
มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ใหถือวาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
ดังนี้
๑. นางสาวพรรณี
ชารีแกว
๒. ผูชว ยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์ ยีมิน
๓. อาจารยวราธร
พรหมนิล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่
๑. ชี้แจงรูปแบบในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
๒. ดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตาม วัน เวลา และ สถานที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
๓. รายงานผลการตรวจประเมิน และใหขอเสนอแนะแกหนวยงานรับการตรวจประเมินตามที่
เห็นสมควร
๔. รวบรวมผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สงงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามกําหนด
๕. ปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 จากงบประมาณเงินรายได โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี รหัสโครงการ 59P33204กกง01W04
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 860/2๕๕8
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2๕๕๘
สํานักงานอธิการบดี
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครป
การศึกษา 2๕๕๘ ดําเนินการจัดระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกดําเนินการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานอธิการบดีจึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1.1 นายประสิทธิ์
คะเลรัมย
ประธานกรรมการ
1.2 ผูชวยศาสตราจารยชาคริต
ชาญชิตปรีชา กรรมการ
1.๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา
วงษสวัสดิ์
กรรมการ
1.๔ ผูชวยศาสตราจารยธีราธาร ศรีมหา
กรรมการ
1.๕ ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ ชาวชายโขง
กรรมการ
1.๖ ผูชวยศาสตราจารยเกษร
ขาวสีจาน
กรรมการ
1.๗ นายเกษม
บุตรดี
กรรมการและเลขานุการ
มีหนา ที่ อํานวยความสะดวก สนั บสนุน ชว ยเหลื อ และแนะนํ าเพื่ อใหก ารดํา เนิ นงานเป นไปด วยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
2.1 กองกลาง
2.1.1 นางสาวพิชญาดา
ธานี
2.1.2 นางนงเยาว
จารณะ
2.1.๓ นางอุดมพร
บุตรสุวรรณ
2.1.๔ นางสาวอังคณา
ศิริกุล
2.1.๕ นางมาลัยวัลย
อินคํานอย
2.1.๖ นายปดา
โทนสิมมา
2.1.๗ นายสงวน
พรหมพิภักดิ์
2.1.๘ นายจารุวิทย
ลังภูลี
2.1.๙ นางสาวภัทรศินี
แสนสําแดง
2.1.1๐ นายวรัญู
นามเพ็ง
2.1.11 นางสาวจันทรฉาย
อินธิแสน
2.1.12 นางสาวศิริพร
ชาวชายโขง
2.1.1๓ นางสาวศุภนาฏ
บุญชัยศรี
2.1.1๔ นางสาวณัฐพัชร
นวลมณีฐิติ
2.1.1๕ นายพงศกร
หาแกว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.1.1๖ นางสาวประภัสสร
2.1.17 นางสาวศุภกุลภรณ
2.1.18 นางศิริปภาวี
2.2 กองพัฒนานักศึกษา
2.2.1 นางวาสนา
2.2.2 นางสาวออนศรี
2.2.๓ นางสาวบุษกร
2.2.๔ นายวุฒิชัย
2.2.๕ นางสาวสุกัญญา
2.2.๖ นายวัชระ
2.2.๗ นางสาวจารุวรรณ
2.2.8 นายเอกพงษ
2.2.9 นางสาวเกศนรินทร
2.2.10 นางสาวศันสนีย
2.2.11 นางสาวจิรชั ยา
2.2.12 นายชัยมงคล
2.2.13 นางสาวนพวัลย
2.2.14 นายนิรุตย
2.2.15 นายบัณฑิต
2.๓ กองนโยบายและแผน
2.๓.1 นายเกษม
2.๓.2 นางเกกิลา
2.๓.๓ นางสาวอัญชลี
2.๓.๔ นางอมรรัตน
2.๓.๕ นางสาวศิวารัตน
2.๓.๖ นางสาวประภาพร
2.๓.๗ นายภานุวฒ
ั ิ
2.๓.๘ นางสาวชัญญานุชพสิษฐ
2.๓.๙ นายสายัณห
2.3.10 นายสมศักดิ์
2.๓.1๐ นางสาวอรอนงค
2.๓.11 นายปรีชา

พองผาลา
วัชรกุล
วิชาชาติ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

จักรศรี
ฝายเทศ
ถานทองดี
ไชยพร
ลามคํา
นอยนาง
พรมพิลา
พรหมพิภักดิ์
อาจพรม
สุดทอง
งิ้วสีดา
โชติวฒ
ั นตระกูล
ฝายเทศ
วิชาชาติ
ศิริวัฒน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

บุตรดี
แสงบัวทาว
มุลเมืองแสน
ตุนกลิ่น
ตรีทศ
คําโสมศรี
ศักดิ์ดา
ประชาริโก
พอครวงค
อามาตรสมบัติ
ชูเดชวัฒนา
ศรีวิไล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี ใหสอดคลองกับ
องค ป ระกอบและตั ว บ ง ชี้ ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย พร อ มกั บ จั ด ทํ า คู มื อการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา วางแผนการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํารายการประเมินตนเอง เตรียมเอกสาร และหลักฐานตาง ๆ รวมถึง
การเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก จัดทํารายงาน
และขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ทุกสิ้นปการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

24
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2๕๕๘

(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25
ภาพประกอบ

ลงทะเบียน

26

รศ.ดรชนินทร วะสีนนท อธิการบดี
กลาวตอนรับ

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

27

นายเกษม บุตรดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
นําเสนอภาพรวมการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี

28

คณะกรรมการฯ สัมภาษณผูบริหารของสํานักงานอธิการบดี

29

คณะกรรมการฯ สัมภาษณอาจารย

คณะกรรมการฯ สัมภาษณบุคลากร

30

คณะกรรมการฯ สัมภาษณบุคลากร

คณะกรรมการฯ สัมภาษณนักศึกษา

31

คณะกรรมการฯ สัมภาษณนักศึกษา

32
คณะกรรมการฯ ตรวจหลักฐานอางอิง
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