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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 680/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558
สํานักงานอธิการบดี

ตอนที่ 1 บทนํา
1. ประวัติและวิวัฒนาการ
ป พ.ศ. 2548 ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายว า ด ว ยสถาบั น ราชภั ฏ โดยประกาศใช พระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภั ฏ พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการจึงออก
กฎกระทรวง 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
ตอมาไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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 งานอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ
1.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา
1.9 หนวยตรวจสอบภายใน
2. กองนโยบายและแผน แบงสวนราชการเปนระดับงานหรือเทียบเทางาน ดังนี้
2.1 งานบริหารงานทั่วไป
2.2 งานวิเคราะหงบประมาณ
2.3 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
2.4 งานวิเคราะหแผนและติดตามประเมินผล

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 1

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 การจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรมแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดใหโรงเรียนวิถีธรรมแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสวนงานภายในเทียบเทางานสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยแบงสวนงาน
ภายในเทียบเทาหนวย ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานปฐมวัย
3. งานประถมศึกษา
4. งานกิจการนักเรียน
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กําหนดใหคนพิการมีสิทธิไดรับการศึกษา
โดยไม ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยตั้ ง แต แ รกเกิ ด หรื อพบความพิ การจนตลอดชี วิ ต อย า งมี ม าตรฐานด ว ยหลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับความจําเปนพิเศษของความพิการแตละประเภท สภามหาวิทยาลัย
จึงไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การยกเวนคาเลาเรียนสําหรับนักศึกษาพิการ เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับใชในวันถัดมาทําใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับการยกเวนคาเลาเรียน
ทั้งภาคปกติและภาค กศป.
ในป พ.ศ.2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดนโยบายในสถาบัน อุดมศึกษา
จัดตั้งศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการหรือศูนย DSS (DSS: Disability Support Services) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ไดจัดตั้ง ศูนย DSS ขึ้น โดยใชบานพักอธิการบดีวิทยาลัยครูสกลนคร ขางอาคาร 8 เปนสํานักงาน
และเมื่ อวั นที่ 28 กรกฎาคม 2556 ได ออกระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร ว าด วย การจั ดการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม กําหนดใหมีหนวยงานพัฒนาและสงเสริมการศึกษานักศึกษา
พิการ มีคณะกรรมการดําเนินงานคณะหนึ่ง แตงตั้งโดยอธิการบดี สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีศูนยบริการและ
สงเสริมนักศึกษาพิการสังกัดในหนวยงาน ดังนี้
1. หนวยงานบริการและงานพัฒนา
2. หนวยงานสนับสนุนนักศึกษาพิการ
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2. สถานที่ตั้ง
สํานักงานอธิการบดี ตั้งอยูเลขที่ 680 ชั้น 1 อาคาร 10 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย 47000 โทรศัพท / โทรสาร 0 4297 0022 เว็บไซต htt://po.snru.ac.th

3. 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
ผูชวยอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาและกีฬา
ผูชวยอธิการบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝา ยทรัพยสินและรายได
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาการในตําแหนงผู อํานวยการสํา นักงานอธิการบดี
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 สระวายน้าํ 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) ไมรวมกับงบ
ลงทุน 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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9. สรุปผลการประเมินทุกองคประกอบของสํานักงานอธิการบดี (ปการศึกษา 2554 – 2556)
องคประกอบที่

ปการศึกษา 2554
ผลการ
คะแนนที่ได
ประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและผลการ
ดําเนินงาน
2. การผลิตบัณฑิต
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
คาคะแนนเฉลี่ย
ทุกองคประกอบ

ปการศึกษา 2555
ผลการ
คะแนนที่ได
ประเมิน

ปการศึกษา 2556
ผลการ
คะแนนที่ได
ประเมิน

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.85
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.85
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.92

ดีมาก

4.92

ดีมาก

10. สรุปผลการประเมินทุกองคประกอบของสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2557
องคประกอบที่
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คาคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ

คะแนนเฉลี่ย
รายองคประกอบ
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
5.00
5.00
5.00
4.80
5.00
5.00
4.96
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4.67
4.80
5.00
5.00
4.89

ผลการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

กรรมการ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตอนที่ 2 การนําผลการประเมินครั้งที่ผานมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ขอเสนอแนะจาก
ตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมิน
การดําเนินการในปการศึกษา 2558
ความสําเร็จ
คุณภาพการศึกษา
- ควรมีการประเมินการ
ปฏิบัติงานตัวชี้วัดใหตรงตาม
แผนของสํานักงานอธิการบดี
และใหประเมินโครงการตาม
เปาประสงคดวย

1.1
กระบวนการ
พัฒนาแผน

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ขอเสนอแนะ จาก
ตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมิน
ความสําเร็จ
คุณภาพการศึกษา
- ควรมีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผน
พัฒนาบุคลากรของ
แตละโครงการ
- ควรมีการจัดทําแผน
บริหารบุคลากรใน
ปตอ ไปดวย

2.1 ระบบการ
พัฒนาบุคลากร

- คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการของสํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2558 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2558 ที่สอดคลองและครอบคลุมพันธกิจของสํานักงานอธิการบดีและ
มีการกําหนดตัวชี้วดั และคาเปาหมายของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานอธิการบดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีการประเมิน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปละ 2 ครั้ง ในรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 57 –
30 มิ.ย. 58) และ 12 เดือน (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) เสนอตอผูบริหาร

การดําเนินการในปการศึกษา 2558
- คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2558
มีการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของแตละโครงการตาม
แบบสรุปการดําเนินการและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คณะทํางานจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2559 - 2562 ไดเขารวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร และจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของคณะ สํานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทําแผนบริหาร และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 เพื่อเปนแนวทางใหทุก
หนวยงานตั้งแตระดับบุคคล หนวยงาน และองคกร สามารถดําเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และนําเสนอตอ
เสนอตอผูบ ริหาร
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ขอเสนอแนะ จาก
ตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมิน
การดําเนินการในปการศึกษา 2558
ความสําเร็จ
คุณภาพการศึกษา
- ถายทอดนโยบาย และ
สรางการรับรูเกี่ยวกับ
ความกาวหนาในสายงาน
และสายอาชีพใหแก
บุคลากรทุกระดับใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสราง
ความเขาใจรวมกัน เปน
ขวัญ และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

5.1 ระบบและ
กลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายใน

ในปการศึกษา 2558 สํานักงานอธิการบดี โดยงานบริหารบุคคลและนิติการ
ไดพฒ
ั นาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี เพื่อใหบุคลากรไดทราบถึง
ความกาวหนาในสายงานและสายอาชีพ และเพื่อเพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับ
บุคลากร ซึ่งไดจัดโครงการอบรมบุคลากร ดังนี้
- โครงการอบรมการจัดทํากรอบระดับตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เมื่อวันที่ 15 – 16
กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดทํากรอบระดับตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อสรางความรู
ความเขาใจในการจัดกรอบระดับตําแหนง และนําเสนอกรอบตําแหนงระดับ
ตําแหนงตอมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชายเฉพาะ
- โครงการฝกอบรมหลักสูตร “บริการที่ดี สามัคคีสรางพลัง”
เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร
10 พัฒนาสมรรถนะหลักดานการบริการ การทํางานเปนทีม การยึดมั่นใน
ความถูกตองชอบธรรม การมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชศักยภาพของ
ตนเองในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การมีทัศนคติที่ดีตอ งาน ตอ
เพื่อนรวมงาน และตอมหาวิทยาลัย
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําเสนทางความกาวหนาใน
อาชีพ (Career path) จะจัดอบรมใหกับบุคลากรในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
- โครงการอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเขาสู ตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน จะจัดอบรมใหกับบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตอนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
หลักการ
สํานักงานอธิการบดีมีปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที่สํานักงานอธิการบดีจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจน
และสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคลองกับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี โดยเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ของสมาชิกทุกกลุม และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันในองคกร
ตัวบงชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
คะแนน
ผลการประเมิน

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ
คาคะแนนที่ได
5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 1.1

: กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบหลัก

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นายเกษม บุตรดี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นางสาวอรอนงค ชูเดชวัฒนา

คําอธิบายตัวบงชี้
: สํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สํานักงานอธิการบดี
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี เพื่อใหสํานักงานอธิการบดี
ดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนนกลุมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม ข) มีคุณภาพ มีความเปน
สากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา
แผนกลยุทธและแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนา
แผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนดังกลาวแลวจะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีเปนไปอยางมี
คุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดี และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของสํา นักงานอธิการบดี และพระราชบัญญัติของมหาวิท ยาลัย ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม ข) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสํานักงานอธิการบดีไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. มี ตัว บ งชี้ ของแผนกลยุ ทธ แผนปฏิ บัติงานประจํ าป และคา เป าหมายของแต ละตัว บงชี้ เพื่อวั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําป
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดี และไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของสํานักงานอธิการบดี และพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม ข) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ข อง 1.1-1-01 คําสั่งสํานักงานอธิการบดีที่ 10/2554 เรื่อง
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําแผนกล
2558 โดยการมี ส ว นรว มของบุ ค ลากรในสํา นั กงาน
ยุทธของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
อธิ ก ารบดี ซึ่ ง กระบวนการจั ด ทํ า แผนดั ง กล า ว
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558
สํานักงานอธิการบดีไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการใน 1.1-1-02 แผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี
การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ข องสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 เพื่ อทํ า 1.1-1-03 Print Screenประชาสัมพันธปรัชญา
หนาที่ในการศึกษาสภาพการณปจจุบันและวิเคราะห
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงาน
สภาพแวดล อ ม (SWOT) ของสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
อธิการบดี (http://www.po.snru.ac.th)
โดยมี รายละเอี ยดของผลการวิ เ คราะห ในส ว นที่ 3
ของแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2554 2558 ซึ่งแผนดังกลา วไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในคราวประชุม
ครั้ ง ที่ 2/2554 วั น จั น ทรที่ 14 พฤศจิก ายน 2554
และเผยแพร แ ผนกลยุ ท ธ ข องสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 ผานเว็บไซต
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เ พื่ อ ให ทุ ก หน ว ยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดีไดรับทราบ
 ขอ 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสํานักงานอธิการบดีไปสูทุกหนวยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดีไดเผยแพรแผนกลยุทธของ 1.1-2-01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
สํ า นั กงานอธิ การบดี พ.ศ. 2554 - 2558 ใหกับ ทุ ก
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบัติ
หน ว ยงานภายในสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี นํ า ไปใช เ ป น
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรอบในการดํ า เนิ นงานและมี การถา ยทอดแผนกล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุท ธ ของสํา นั กงานอธิการบดี ประจํ า ป ง บประมาณ 1.1-2-02 ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
พ.ศ. 2554 – 2558 ต อบุ ค ลากรภายในสํ า นั ก งาน
อธิ การบดี เพื่ อทราบกรอบนโยบายและทิ ศ ทางการ
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ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
บริหารจัดการสํานักงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การถา ยทอดตั ว ชี้ วัด และเปา หมายการปฏิ บัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ณ ห อ งประชุ ม สร อ ยสุ ว รรณา ชั้ น 3 อาคาร 10
เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบถึงเปาหมายและแผนงานที่
ตองดําเนินงานในแตละปอันจะชวยผลักดันใหผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามเปาหมาย
 ขอ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
สํานักงานอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา 1.1-3-01 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทําแผน 1.1-3-02 strategy map ของสํานักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี จัดทํา strategy
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
map วิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปตามพันธกิจของสํานักงาน
อธิการบดี ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานบดี
 ขอ 4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
สํา นั ก งานอธิ ก ารบดี มี การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และ 1.1-4-01 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผน
ค า เป า หมายของตั ว ชี้ วั ด ในแผนกลยุ ท ธ สํ า นั ก งาน
กลยุทธ ของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
อธิ ก ารบดี ป ระจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558
งบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558
(หน า 22 - 23) และมี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และค า
(หนา 22 - 23)
เป า หมายของตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ 1.1-4-02 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผน
สํานักงานอธิการบดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(หนา 10 - 11)
 ขอ 5 มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ 1.1-5-01 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สอดคลอง
ราชการของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
และครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ของสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน
และกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการของ
(1 ต.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58)
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 1.1-5-02 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ปละ 2 ครั้ง ในรอบ 9 และ 12 เดือน
ราชการของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 15

ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
สํานักงานอธิการบดีมีการติดตามผลการดําเนินงาน 1.1-6-01 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําป รอบ 9 เดือน
ราชการของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
และ 12 เดือน และเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน
สํานักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
(1 ต.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58)
1.1-6-02 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
 ขอ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
สํานักงานอธิการบดีมีการรายงานผลการดําเนินงาน 1.1-7-01 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ
ตามแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
สํานักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
 ขอ 8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําป
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารประเมิ น ผลการ 1.1-8-01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทํ า
ดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนกลยุ ท ธ ประจํ า ป
แผนยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี 4 ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และมี ก ารติ ด ตามผล
(พ.ศ. 2559 - 2562) และแผนปฏิบัติราชการ
การดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจํ า ปของสํ านักงานอธิ การบดี ประจํ า ป
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 และขอเสนอแนะ
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ของคณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี 1.1-8-02 แผนยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี
ไปใช ประกอบการจั ด ทํ า แผนยุ ทธศาสตร สํ านั กงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
อธิ การบดี พ.ศ. 2559 - 2562 และจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ 1.1-8-03 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี
ราชการของสํานักงานอธิการบดี ประจําป งบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
พ.ศ.2559 ในการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง จั ดทํ า
แผนยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี 4 ป (พ.ศ. 2559 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธ
ที่ 19 สิง หาคม 2558 ณ ห องสรอยสุว รรณา ชั้ น 3
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจัดทํา
แผนยุ ทธศาสตรสํ า นั กงานอธิ การบดี พ.ศ. 2559 2562 และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้

ผลการดําเนินงานปนี้

การบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป

8 ขอ 5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 5 คะแนน

8 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ผู บ ริ หารและบุ ค ลากรในสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
มี ก ารปรั บ ปรุ ง และทบทวนแผนกลยุ ท ธ เ พื่ อ
ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดทําแผน
ใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :

1. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559 – 2562
และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
หลักการ
สํานักงานอธิการบดี กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลอง
กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
กระบวนการจัดทํากิจกรรมหลักของสํานักงานอธิการบดี ไดเปดโอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิกของ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับสํานักงานอธิการบดี และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบ
ทั่วกันทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและ
สังคมโดยรวม
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี มีรายละเอียดตามตัวบงชี้
ดังนี้
ตัวบงชี้
2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร
2.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คะแนน
ผลการประเมิน

ภารกิจหลัก
คาคะแนนที่ได
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ตัวบงชี้ที่ 2.1

: ระบบการพัฒนาบุคลากร

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก

:
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นายเกษม บุตรดี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นางสาวอรอนงค ชูเดชวัฒนา

คําอธิบายตัวบงชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย
รวมทั้ ง มี ก ารปรั บ กระบวนการเรี ย นการสอนโดยใช ผ ลการเรี ย นรู แ ละข อมู ล จากวามคิ ด เห็ น ของผู เ รี ย น
นอกจากนั้ น ยั ง จํ า เป น ต อ งมี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล อ งกั บ พั น ธกิจ และเป า หมายของ
มหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมินหรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดีและการสรางขวัญและ
กําลังใจหรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลการดําเนินงาน :
ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
สํา นั กงานอธิการบดี มีแ ผนพั ฒ นาบุ คลากร 2.1-1-01 แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนกรอบในการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
บริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในสํ า นั ก งาน
อธิการบดีโดยจัดทําขึ้นโดยใชกระบวนการมีสวนรวม
ของบุคลากรภายในของสํานักงานอธิการบดี
 ขอ 2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ดํ า เนิ น การบริ ห าร 2.1-2-01 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให เ ป น ไปตามแผนพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
บุ ค ล า กร ขอ งสํ า นั กงาน อธิ ก า รบดี ป ร ะจํ า ป
กองกลาง ประจําป 2558
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่กําหนด
2.1-2-02 แบบสรุปการดําเนินการและประเมิน
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
2.1-2-03 บันทึกขอความ เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
รอบที่ 2
2.1-2-04 บันทึกขอความ เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและลูกจาง ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 2
2.1-2-05 เอกสารแบบประเมิน ปม.1, 2, 3
 ขอ 3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกํา ลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํา นั กงานอธิ การบดี ได ดํ า เนินการเสริม สร า ง 2.1-3-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สุขภาพที่ดีและสรางขวัญ และกํา ลังใจใหบุคลากร
ที่ 161/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบการเชาที่พักอาศัย
2.1-3-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 792/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการ ใหสินเชื่อตาม
บันทึกขอตกลงใหสินเชื่อเคหะเพื่อ
สวัสดิการแกขาราชการลูกจางประจํา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กรณี
หนวยงานดํารงเงินฝาก)
2.1-3-03 ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใหสินเชื่อ
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 20

ผลดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เคหะเพื่อสวัสดิการ แกขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (กรณีหนวยงานดํารงเงินฝาก)
2.1-3-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การให
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
2.1-3-05 สวัสดิการและสิทธิประโยชนพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ขอ 4 มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานอธิการบดีมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา 2.1-4-01 แบบสํารวจการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูและทักษะในการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2559
2.1-4-02 แบบรายงานการสัมมนากองนโยบาย
และแผน สํานักงานอธิการบดี
 ขอ 5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ
สํานักงานอธิการบดี มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ 2.1-5-01 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหบุคลากรสาย
เรื่อง จัดทําแผนยุทธศาสตรสาํ นักงาน
สนั บ สนุ น ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
อธิการบดี 4 ป (พ.ศ. 2559 - 2562) และ
เรื่อง จัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี 4 ป
แผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน
(พ.ศ. 2559 - 2562) และแผน ปฏิบัติราชการประจําป
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสํ านักงานอธิการบดี ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.
(คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรสาย
2559 ในวันพุ ธที่ 19 สิ งหาคม 2558 ณ ห องสร อย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
สุ ว รรณา ชั้ น 3 อาคาร 10 มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ 2.1-5-02 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
สกลนคร และมีการเผยแพรคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน
สายสนั บสนุ นผ านเว็ บ ไซต ง านบริ ห ารบุ ค คลและ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นิติการ
2.1-5-03 เผยแพรคูมือจรรยาบรรณสายสนับสนุนหนา
เว็บไซตงานบริหารบุคคลและนิติการ
(http://old.lps.snru.ac.th)
 ขอ 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
สํานักงานอธิการบดีมีการประเมินผลความสําเร็จ 2.1-6-01 แบบสรุปการดําเนินการและประเมิน
ของการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
2.1-6-02 ตัวอยางสรุปการดําเนินการและประเมิน
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
2.1-6-03 รายงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
 ขอ 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารนํ า ผลจากข อ 6 2.1-7-01 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
ตามรายงานแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก งาน
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559 - 2562
อธิการบดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการ
นํามาทบทวน ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ซึ่ ง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
ได จั ด ทํ า แผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559 – 2562 เสนอ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการดี
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้
ผลการดําเนินงานปนี้
7 ขอ 5 คะแนน

7 ขอ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป

บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดีทุกภาคสวนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะใหผูปฏิบัติงาน
2. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับสถาบันทรัพยากร
มนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ชวยในการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของบุคลากรให
นําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
อยางตอเนื่อง

-

-

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

หนา 22

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1) โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
2) โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน
3) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศนประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
4) โครงการแขงขันกีฬาอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และงานวันขึ้นปใหม ป 2560
5) โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป 2560
6) โครงการอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 23

ตัวบงชี้ที่ 2.2

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นางวาสนา จักรศรี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นายนิรุตย วิชาชาติ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยาง
ครบถวน ตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน
ทุนกูยืมการศึกษาแหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑมาตรฐาน :
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงให ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 1 จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
สํานักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษา
2.2-1-01 คูมือนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนว
ปการศึกษา 2558
การใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา โดยมี
2.2-1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่
รายละเอียดดําเนินการ ดังนี้
678/2558 เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
มหาวิท ยาลัย ได จั ดทํ า ระบบอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาภาคปกติ
ไวสําหรับบริการใหคําปรึกษากับนักศึกษา โดยสํานัก 2.2-1-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ได จั ด ทํ า คู มื อ
ที่ 1012/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
นั ก ศึ กษาและอาจารย ที่ ป รึ กษา ป การศึ กษา 2558
บริหารงานกิจการนักศึกษา (กบ.ก.)
มีการดําเนินงานผานทางอาจารยที่ปรึกษาโดยมีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 678/2558 เรื่อง 2.2-1-04 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การผูนํา
แต งตั้ งอาจารย ที่ ปรึกษานักศึ กษาภาคปกติ เพื่อทํา
นักศึกษา มีจิตธารณะ อยางมืออาชีพ
หน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ด า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
ป 2558
หลักสูตร ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะรายวิชาที่เรียน 2.2-1-05 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน
การศึกษา 2558
ควบคุมโปรแกรมการเรียน และการวัดผลประเมินผล 2.2-1-06 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะชีวิตที่ดี
ความกาวหนาในดานการเรียน และสงเสริมนักศึกษา
อยูไดอยางมีความสุข
ให ส ามารถพั ฒ นาการดํ า เนิ น ชี วิ ต และแก ไ ขป ญ หา
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตั้งแตนักศึกษาเริ่มเขาศึกษา
ในมหาวิ ทยาลัยจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาครบตาม
หลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพไดตามที่
นักศึกษาตองการ
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได ต ระหนั ก และให
ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาทางร า งกาย
อารมณ สังคมและพัฒนาทักษะการดํา เนินชีวิตของ
นักศึกษา โดยมีการดําเนินงานผานทางคณะกรรมการ
บริหารงานกิจ การนักศึกษา (กบ.ก.) ไดจัดทํา คํา สั่ ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร ที่ 1012/2558 เรื่อง
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ หารงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
(กบ.ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อทําหนาที่
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษาใหขอเสนอแนะ
และแนวทางการบริหารงานกิจการนักศึ กษาในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาใหบรรลุตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นอกจากนี้ กองพัฒนานักศึกษา ยังจัดบริการให
คําปรึกษาทางดานตาง ๆ อาทิ เชนดานการจัด
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
กิจกรรมนักศึกษา ดานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา ดานการรักษาพยาบาล ดานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เปนตน เพื่อใหนักศึกษา
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหเขากับสภาพแวดลอม รูปแบบ
การเรียนในระดับ อุดมศึกษา และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัด
โครงการอาทิ เชน
- โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บัติ การผูนํา นั กศึกษา
มีจิ ตสาธารณะ อยา งมืออาชี พ ป 2558 เพื่อเตรีย ม
ความพรอมใหกับกลุมผูนํานักศึกษาในการวางแผนการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
- โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม ประจํ า ป
การศึกษา 2558 และโครงการพัฒ นานักศึกษาให มี
ทักษะชีวิตที่ดีอยูไดอยางมีความสุข ประจําป 2558
เพื่ อเปน การเตรียมความพรอมของนั กศึ กษาใหมใน
การเขาสูระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา และมีการ
วางแผนในการดําเนินชีวิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา
สํา นั กงานอธิ การบดี โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ กษา 2.2-2-01 เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารและกิจกรรมพิเศษนอก 2.2-2-02 เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยมีหนวยงาน 2.2-2-03 เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและ
ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการใหบริการ
งานทะเบียน
และจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร ได แ ก สํ า นั ก 2.2-2-04 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการ 2.2-2-05 เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
สารสนเทศ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน และให 2.2-2-06 เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
ขอมูลที่เปนประโยชนผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 2.2-2-07 เว็บไซตสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตาง ๆ ไดแก
2.2-2-08 เว็บไซตงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
1. เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การการศึกษา
http://www.snru.ac.th
2.2-2-09 เว็บไซตงานอนามัยและสุขาภิบาล
2. เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา
2.2-2-10 เว็บไซตงานหอพักนักศึกษา
http://sdd.snru.ac.th
2.2-2-11 เครือขายทางสังคมออนไลน facebook
3. เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุมระบบกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
http://academic.snru.ac.th
ราชภัฏสกลนคร
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
4. เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
http://rdi.snru.ac.th
5. เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
http://ict.snru.ac.th
6. เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
http://po.snru.ac.th
7. เว็บไซตสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
http://lac.snru.ac.th
8. เว็บไซตงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการ
การศึกษา
http://fund.sdd.snru.ac.th
9. เว็บไซตงานอนามัยและสุขาภิบาล
http://health.sdd.snru.ac.th
สํานักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษา
ไดมีการบริการขอมูลการจัดหางานและขอมูลการรับ
สมัครตําแหนงงานวางจากหนวยงาน บริษัท หางราน
ตาง ๆ ผานทางปายประชาสัมพันธหนาหองงาน
พัฒนานักศึกษา แนะแนวอาชีพผานทางเว็บไซต
กองพัฒนานักศึกษา เว็บไซตงานหอพักนักศึกษา
และกลุมเครือขายทางสังคมออนไลน facebook
กลุมระบบกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในกลุมระบบกิจกรรมนักศึกษามีทั้งศิษยเกา
และศิษยปจจุบัน จํานวนประมาณ 14,500 คน
ซึ่งถือวาเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกับนักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากที่สุด
 ขอ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมือ่ สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
สํา นั กงานอธิ การบดี โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ กษา 2.2-3-01 รายงานผลการดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศ
มีการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ประจําป
และวิชาชีพใหกับนักศึกษาจึงไดจัดโครงการ อาทิ เชน
การศึกษา 2558
- ป จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา 2.2-3-02 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาประสบการณ
ทักษะการทําขอสอบ กพ. ใหศิษยเกา และ
ทางวิชาการ และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของ
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําป
นั ก ศึ ก ษา ในการเตรีย มความพรอ มเพื่ อเข า สู ส าขา
2558
อาชีพที่ตนเองสนใจหลังสําเร็จการศึกษา
2.2-3-03 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
- โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทําขอสอบ กพ.
ทักษะวิชาชีพครู
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ใหแกศิษยเกาและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
ประจําป 2558
- โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู
เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหโอกาสแกนักศึกษาในการ
ประกอบวิชาชีพและการมีงานทําแกนักศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา
 ขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 2.2-4-01 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิง
สกลนครโดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น
ปฏิบัติการผูนํานักศึกษา มีจิตธารณะ
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน ขอ
อยางมืออาชีพ ป 2558
1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ดังนี้ 2.2-4-02 รายงานผลการดําเนินโครงการปฐมนิเทศ
1. ดา นการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ผลการประเมิน 2.2-4-03 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนา
4.50 คะแนน (เฉลี่ย 3 โครงการ)
นักศึกษาให
1.1 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนา
มีทักษะชีวิตที่ดีอยูไดอยาง
เชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา มีจิต
มีความสุข ประจําป 2558
สาธารณะอยางมืออาชีพ ป 2558
2.2-4-04 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ
(4.77 คะแนน)
ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการกับนักศึกษา
1.2 รายงานผลการดําเนินโครงการปฐมนิเทศ
ประจําปการศึกษา 2558
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 2.2-4-05 รายงานผลการดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศ
(4.38 คะแนน)
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ประจําป
1.3 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนา
การศึกษา 2558
นักศึกษาใหมีทักษะชีวิตที่ดีอยูไดอยางมี 2.2-4-06 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ความสุข ประจําป 2558 (4.36 คะแนน)
ทักษะการทําขอสอบ กพ. ใหศิษยเกา และ
2. ดานการใหบริการของหนวยงานภายใน
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2558
2558
ผลการประเมิน 4.21 คะแนน
2.2-4-07 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
3. ดานการใหบริการดานการพัฒนาประสบการณ
ทักษะวิชาชีพครู
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ผลการประเมิน
4.28 คะแนน (เฉลี่ย 3 โครงการ)
3.1 รายงานผลการดํ า เนิ น โครงการป จ ฉิ ม
นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจําปการศึกษา 2558 (4.45 คะแนน)
3.2 รายงานผลการดํ า เนิ น โครงการอบรม
พัฒนาทักษะการทําขอสอบ กพ. ให ศิษย
เกา และนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ กษา
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 28

ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ประจําป 2558 (3.98 คะแนน)
3.3 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรม
พัฒนาทักษะวิชาชีพครู (4.42 คะแนน)
คะแนนของการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3
ดาน เทากับ 4.33 คะแนน ซึ่งไดรับความพึงพอใจ
จากผูใชบริการใน ระดับดีมาก
 ขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดย 2.2-5-01 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การผูนํา
กองพัฒนานักศึกษา มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา มีจิตธารณะ อยางมืออาชีพ
ของการดําเนินโครงการตาง ๆ ทั้ง 3 ดานและผลการ
ป 2559
ประเมินคุณภาพการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ 2.2-5-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
พั ฒ นาการจั ด บริ ก ารที่ ส นองความต อ งการของ
ปการศึกษา 2559
นั ก ศึ ก ษา โดยมี ข อ เสนอแนะจากรายงานผลการ 2.2-5-03 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะชีวิตที่ดี
สํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารที่ มี ต อ การ
อยูไดอยางมีความสุข ประจําป 2558
ใหบริการกับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 และ 2.2-5-04 รายงานการประชุมคณะ กรรมการบริหาร
ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานในโครงการดา น
กิจกรรมนักศึกษา (กบ.ก.) ครั้งที่ 1/2559
ตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้
2.2-5-05 บันทึกขอความที่ ศธ 0542.01 /441 วันที่
1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง วิชาการและ
1 สิงหาคม 2559 เรื่อง รายงานผลของ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
การปรับปรุงพัฒนาการใหบริการนักศึกษา
1.1 ผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ
ปการศึกษา 2558
ผูนํานักศึกษา มีจิตธารณะ อยางมืออาชีพ ป 2558
ขอเสนอแนะ
- ควรเพิ่มกิจกรรมที่ชวยสรางภาวะผูนาํ และการ
ทํางานรวมกันเปนทีม
ผลการพัฒนาปรับปรุง
ในป ก ารศึ ก ษา 2559 มหาวิ ท ยาลั ย โดยกอง
พัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผูนํานักศึกษา มีจิตสาธารณะอยางมืออาชีพ ป 2559
โดยเนนกระบวนการกิจกรรมกลุมใหนักศึกษามีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมและกลาแสดงออกในทางที่
สรางสรรค สรางภาวะผูนําและการทํางานเปนทีมจาก
การทํากิจกรรมเปนกลุม
1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2558
ขอเสนอแนะ
- จากผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศผลการ
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 29

ผลดําเนินงาน
ประเมินที่มีคะแนนต่ําที่สุด คือ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาและกําหนดการ และจากการสังเกตสภาพ
นักศึกษาขณะเขารวมกิจกรรมคอนขางออนลาใน
ชวงบาย
ผลการพัฒนาปรับปรุง
ในป ก ารศึ ก ษา 2559 มหาวิ ท ยาลั ย โดยกอง
พัฒนานั กศึกษา ไดจั ด โครงการปฐมนิ เทศนั กศึกษา
ใหม เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม โดยไดลดวันในการ
ปฐมนิ เทศจาก 3 วัน เหลือ 1 วัน โดยเน นเนื้ อหาที่
จําเปนเกี่ยวกับนักศึกษาโดยเฉพาะ
1.3 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะชีวิตที่ดี
อยูไดอยางมีความสุข ประจําป 2558
ขอเสนอแนะ
- เปนกิจกรรมที่ดี ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะ
แบบนี้อีกและอยากใหเชิญวิทยากรระดับประเทศมา
บรรยายเพื่อเปดโอกาสใหกับนักศึกษา
ผลการพัฒนาปรับปรุง
ในป ก ารศึ ก ษา 2559 มหาวิ ท ยาลั ย โดย
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นา
นักศึกษามีทักษะชีวิตอยูอยางมีความสุข ป 2559 จัด
ขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ไดเรียนเชิญวิทยากร
ระดั บ ประเทศ ได แ ก พ.อ.นพ.พงษ ศั ก ดิ์ ตั้ ง คณา
มาบรรยายพิ เ ศษ เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ การแนะ
แนวทางในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย อย า งมี
ความสุข
2. ดานการใหบริการของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2558
กองพัฒนานักศึกษาไดนํารายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการกับ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 เสนอตอ
คณะกรรมการ บริหารกิจการนักศึกษา โดยไดมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
(กบ.ก.) ครั้งที่ 1 /2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2559 ณ หองประชุมพุทธชาด ในระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอ 5.1.4 รายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

หนา 30

ผลดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2558 โดยที่ประชุมไดมีมติใหกอง
พัฒนานักศึกษาดําเนินการรายงานผลของการ
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการดานตาง ๆ ไมวา จะเปน
ดานการปรับปรุงพื้นที่ในการออกกําลังกายของ
นักศึกษา ปรับปรุงสนามฟุตซอล และสนาม
บาสเกตบอล รวมไปถึงสนามกีฬาบริเวณหอพัก
เอราวัณ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการที่
สอดคลองกับสถานการณและความตองการของ
นักศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป
 ขอ 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
สํานักงาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2.2-6-01
โดยกองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหกับนักศึกษาและศิษยเกา
โดยไดจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการทําขอสอบ
กพ. ใหศิษยเกา และนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
2.2-6-02
ประจําป 2558 และรายงานผลการดําเนินโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู เพื่อเปนการสราง
ความรูความเขาใจและฝกทักษะกอนการสอบแขงขัน
ภาค ก รวมถึงการสงเสริมใหโอกาสในการประกอบ
วิชาชีพและการมีงานทําของศิษยเกาที่สาํ เร็จ
การศึกษาไปแลว

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะการทําขอสอบ กพ. ใหศิษยเกา และ
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําป
2558
รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพครู

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้
6 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานปนี้

การบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป

6 ขอ 5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิ ท ยา ลั ยร าชภั ฏ สกล นค รมี ก า ร
กองพัฒนานักศึกษาควรมีการจัดหองแนะแนวและให
ดําเนินการระบบอาจารยที่ปรึกษาและมีคูมือการ คําปรึกษาในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา
ปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน มีการ
จัด กิจ กรรมโครงการต า งๆ ที่ เน น กระบวนการ
สร า งทั ก ษะในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ทางด า นการ
เรี ย นและการใช ชี วิ ต ภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษา มี ส ถานที่ ร องรั บ
นักศึกษาในการทํากิจกรรมและออกกําลังกาย
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 31

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
สงเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพของ
การพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษา
เทคโนโลยีและนโยบายการพัฒนาประเทศสู
ไทยแลนด 4.0
โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการทักษะการใชชีวิตและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. โครงการพัฒนาทักษะและแนะแนวอาชีพอิสระตามความถนัดและความสนใจ
3. โครงการ Start Up พัฒนานักศึกษาสูไทยแลนด 4.0

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 32

ตัวบงชี้ที่ 2.3

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นางวาสนา จักรศรี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นายนิรุตย วิชาชาติ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดย
สถาบันและโดยองคกรนักศึกษาเปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ
รางกาย และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
เกณฑมาตรฐาน :
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสว นรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทําแผนการ
2.3-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการองคการบริหาร
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยสงเสริมการ
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา
มีสวนรวมของนักศึกษาผานทางตัวแทนสภา
2558
นักศึกษา องคการบริหารนักศึกษา และ
2.3-1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่
สโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ภายใตโครงการ
1012/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษามีจิต
บริหารงานกิจการนักศึกษา (กบ.ก.)
สาธารณะอยางมืออาชีพ ไดเปนเวทีให
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นักศึกษาไดรวมจัดทําแผนการจัดกิจกรรมและ 2.3-1-03 แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมตามที่นักศึกษาใหความ
2558
สนใจ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานกิจการ 2.3-1-04 รายงานผลการดํ า เนิ น โครงการสั ม มนาเชิ ง
นักศึกษา (กบ.ก.) ในการใหคําแนะนําการ
ปฏิบัติการผูนํานักศึกษามีจิตสาธารณะอยางมือ
กําหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษาและมีการ
อาชีพ 58
ติดตามใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานกิจการนักศึกษา
 ขอ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 2.3-2-01 แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2558
นักศึกษา ปการศึกษา 2558 โดยมีการดําเนิน กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
กิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท จํานวน 32
2.3-2-02 รายงานผลการดําเนินโครงการปฐมนิเทศ
โครงการ ดังนี้
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558
1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ 2.3-2-03 รายงานผลการดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศ
ประสงค จํานวน 12 โครงการ ดังนี้
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา
2558
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
2.3-2-04 รายงานผลการดําเนินโครงการสงเสริมหนาที่
ประจํา ปการศึกษา 2558
พลเมืองดวยหัวใจนักศึกษา
2) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สาํ เร็จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 2.3-2-05 รายงานผลการดําเนินโครงการประกวดดาว เดือนเขียว - ชมพู ประจําปการศึกษา 2558
3) โครงการสงเสริมหนาที่พลเมืองดวย
2.3-2-06 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิง
หัวใจนักศึกษา
ปฏิบัติการผูนํานักศึกษามีจิตสาธารณะอยางมือ
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลดําเนินงาน
4) โครงการประกวดดาว - เดือนเขียว –
ชมพู ประจําป การศึกษา 2558
5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูนาํ
นักศึกษามีจิตสาธารณะอยางมืออาชีพ
2558
6) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 2558
7) โครงการตุมโฮมนองพี่ประเพณีอีสาน
2558
8) โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะ
ชีวิตที่ดีอยูไดอยางมีความสุข
9) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาองคการบริหาร
นักศึกษา และสภานักศึกษา ภาคปกติ
10) โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู
11) โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน
12) โครงการอบรมทักษะการทําขอสอบ
กพ. ใหศิษยเกาและนักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษา ป 2558
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1) โครงการจัดแสดงนิทรรศการชมรม
To Be Number One
2) โครงการไหวครูและกีฬาสานสัมพันธ
ภาค กศ.ป.
3) โครงการการแขงขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย (กีฬาระหวางคณะ)
“หนองหญาไซเกมส ครั้งที่ 38”
ประจําป 2558
4) โครงการตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม ป
2558
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 7 โครงการ ดังนี้
1) โครงการนองใหมรวมใจพัฒนา
ประจําปการศึกษา 2558

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
อาชีพ 58
2.3-2-07 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการถอดบท เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 2558
2.3-2-08 รายงานผลการดําเนินโครงการตุมโฮ
มนองพี่ประเพณีอีสาน 2558
2.3-2-09 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาให
มีทักษะชีวิตที่ดีอยูไดอยางมีความสุข
2.3-2-10 รายงานผลการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาองคการบริหาร
นักศึกษา และสภานักศึกษา ภาคปกติ
2.3-2-11 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพครู
2.3-2-12 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษา อังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน
2.3-2-13 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมทักษะการทํา
ขอสอบ กพ.ใหศิษยเกาและนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษา ป 2558
กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
2.3-2-14 รายงานผลการดําเนินโครงการจัดแสดง
นิทรรศการชมรม To Be Number One
2.3-2-15 รายงานผลการดําเนินโครงการไหวครูและกีฬา
สานสัมพันธ ภาค กศ.ป
2.3-2-16 โครงการการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
(กีฬาระหวางคณะ) “ หนองหญาไซเกมส ครั้งที่
38 ” ประจําป 2558
2.3-2-17 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ป 2558
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
2.3-2-18 โครงการนองใหมรวมใจพัฒนา ประจําป 2558
2.3-2-19 รายงานผลการดําเนินโครงการเปดโลกกิจกรรม
ประจําปการศึกษา 2558
2.3-2-20 รายงานผลการดําเนินโครงการคายราชภัฏอีสาน
อาสาพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 16”
2.3-2-21 รายงานผลการดําเนินโครงการออกคายทอดสื่อ
อาสาพัฒนาชุมชน
2.3-2-22 รายงานผลการดําเนินโครงการคายอาสา “รวม
พลอาสาพัฒนาเพื่อนอง ครั้งที่ 5”

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
2) โครงการเปดโลกกิจกรรม ประจําป
2.3-2-23 รายงานผลการดําเนินโครงการคายอาสาพัฒนา
การศึกษา 2558
โรงเรียนเพื่อนอง
3) โครงการคายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนา 2.3-2-24 รายงานผลการดําเนินโครงการคายเคมีอาสาสู
ทองถิ่น ครั้งที่ 16”
นองในทองถิ่น
4) โครงการออกคายทอดสื่ออาสาพัฒนา กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ชุมชน
2.3-2-25 รายงานผลการดําเนินโครงการพิธไี หวครู
5) โครงการคายอาสา “รวมพลอาสาพัฒนา
ปการศึกษา 2558
เพื่อนอง ครั้งที่ 5”
2.3-2-26 รายงานผลการดําเนินโครงการเสริมสราง
6) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อนอง
“มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง ”
7) โครงการคายเคมีอาสาสูนอ งในทองถิ่น
2.3-2-27 รายงานผลการดําเนินโครงการทําบุญหอพักและ
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
พัฒนาสภาพ แวดลอมเปดบานชาวหอ ป 2558
จริยธรรม จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพิธีไหวครู ปการศึกษา 2558 2.3-2-28 รายงานผลการดําเนินโครงการไหวพระเจาองค
แสนและเสริมสรางศักยภาพจิตของนักศึกษา
2) โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
2.3-2-29 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษา
และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัย
ดวยหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
โปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง”
ภาคปฏิบัติจิตภานา
3) โครงการทําบุญหอพักและพัฒนา
2.3-2-30 รายงานผลการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตร
สภาพแวดลอมเปดบานชาวหอ
พระสงฆ 83 รูป รับขวัญนองใหม 2558
ป 2558
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4) โครงการไหวพระเจาองคแสนและ
เสริมสรางศักยภาพจิตของนักศึกษา 2.3-2-31 รายงานผลการดําเนินโครงการทําบุญถวายเทียน
พรรษาและผาอาบน้ําฝน ประจําป 2558
5) โครงการพัฒนานักศึกษาดวย
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 2.3-2-32 รายงานผลการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุ 59
ภาคปฏิบัติจิตภานา
2.3-2-33 รายงานผลการดํา เนินโครงการพิธี อัญเชิญตรา
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
พระราชลัญจกร 2558
จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการทําบุญถวายเทียนพรรษาและ
ผาอาบน้าํ ฝน ประจําป 2558
2) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
และวันผูสูงอายุ 59
3) โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร 2558
 ขอ 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี โดยกองพั ฒ นา 2.3-3-01 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิง
นั กศึ กษาได ดํา เนิ นการจั ด กิจ กรรมให ค วามรู
ปฏิบัติการถอดบท เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 2558
และทั กษะการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาแก 2.3-3-02 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเครือขาย
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง
นั ก ศึ ก ษา โดยได จั ด โครงการสั ม มนาเชิ ง
ผูนํานักศึกษาดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิ บั ติ ก ารถอดบทเรี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
มหาวิทยาลัยกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2558 เพื่ อ ให ผู เ ข า ร ว มโครงการมี ค วามรู
ครั้งที่ 6
เกี่ย วกั บการทํ า โครงการที่ สอดคล องกับ การ
ประกัน คุณ ภาพการศึ กษา การมี ส ว นรว มใน
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม ต า ม
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
นอกจากนี้ ผูแทนนักศึกษาระหวาง
สถาบันที่ทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัด
โครงการอบรมเครือขายผูนํานักศึกษาดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยกลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 เพื่อใชเปน
แนวทางในการฝกอบรมนักศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา อีกทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนการ
ทํางานกิจกรรมของผูนํานักศึกษาของแตละ
มหาวิทยาลัย
 ขอ 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
สํานักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนา
2.3-4-01 เอกสารอางอิงตามขอ 2 ตามเอกสารหลักฐาน
นักศึกษามีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หมายเลข 2.3-2-02 – 2.3-2-33
ปการศึกษา 2558 โดยมีการดําเนินกิจกรรม
ครบทั้ง 5 ประเภท จํานวน 32 โครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค จํานวน 12 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประจํา ปการศึกษา 2558
2) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สาํ เร็จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
3) โครงการสงเสริมหนาที่พลเมืองดวย
หัวใจนักศึกษา
4) โครงการประกวดดาวเดือน เขียว ชมพู ประจําปการศึกษา 2558
5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูนาํ
นักศึกษามีจิตสาธารณะอยางมืออาชีพ
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลดําเนินงาน
6) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 2558
7) โครงการตุมโฮมนองพี่ประเพณีอีสาน
2558
8) โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะ
ชีวิตที่ดีอยูไดอยางมีความสุข
9) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาองคการบริหาร
นักศึกษา และสภานักศึกษา ภาคปกติ
10) โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู
11) โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน
12) โครงการอบรมทักษะการทําขอสอบ
กพ. ใหศิษยเกาและนักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษา ป 2558
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1) โครงการจัดแสดงนิทรรศการชมรม
To Be Number One
2) โครงการไหวครูและกีฬาสานสัมพันธ
ภาค กศ.ป
3) โครงการการแขงขันกีฬากีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย (กีฬาระหวางคณะ)
“หนองหญาไซเกมส ครั้งที่ 38”
ประจําป 2558
4) โครงการตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม
ป 2558
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม จํานวน 7 โครงการ ดังนี้
1) โครงการนองใหมรวมใจพัฒนา ประจําป
การศึกษา 2558
2) โครงการเปดโลกกิจกรรม ประจําป
การศึกษา 2558
3) โครงการคายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนา
ทองถิ่น ครั้งที่ 16”

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง
4) โครงการออกคายทอดสื่ออาสาพัฒนา
ชุมชน
5) โครงการคายอาสา “รวมพลอาสา
พัฒนาเพื่อนอง ครั้งที่ 5”
6) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียน
เพื่อนอง
7) โครงการคายเคมีอาสาสูนองในทองถิ่น
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพิธีไหวครู ปการศึกษา 2558
2) โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัย
โปรงใสบัณฑิตไทยไมโกง”
3) โครงการทําบุญหอพักและพัฒนา
สภาพ แวดลอมเปดบานชาวหอ
ป 2558
4) โครงการไหวพระเจาองคแสนและเสริม
สรางศักยภาพจิตของนักศึกษา
5) โครงการพัฒนานักศึกษาดวย
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ภาคปฏิบัติจิตภานา
6) โครงการทําบุญตักบาตรพระสงฆ 83
รูป รับขวัญนองใหม 2558
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการทําบุญถวายเทียนพรรษาและ
ผาอาบน้าํ ฝน ประจําป 2558
2) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต
และวันผูสูงอายุ 59
3) โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร 2558
 ขอ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนา
2.3-5-01 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
นักศึกษามีการประเมินผลโครงการตาม
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดความ สําเร็จตาม
ประจําปการศึกษา 2558
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง
โดยไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
การศึกษา 2558 โดยบรรลุตามวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดความ สําเร็จของแผนปฏิบัติการ
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2558
 ขอ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนา
2.3-6-01 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
นักศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
ประจําปการศึกษา 2558
นักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัด 2.3-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษา (กบ.ก.) ครั้งที่ 1 /2559 เมื่อวันที่ 22
(กบ.ก.) ครั้งที่ 1/2559เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
กรกฎาคม 2559
2559 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.1.3 ราง รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
นักศึกษา ปการ ศึกษา 2558 แลวนํา
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมและกําหนด
แนวทางการดําเนินงานรวมกันในการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในปถัดไป
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้
6 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานปนี้

การบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป

6 ขอ 5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 5 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยองค ก าร
บริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
ทุ ก คณะมี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายครบถ ว นตาม
เป า ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย และให อิ ส ระแก
นั ก ศึ ก ษาในการนํ า เสนอแนวคิ ด ของกิ จ กรรมที่
หลากหลายตามความสามารถและตามวิช าชี พ ของ
นั ก ศึ ก ษา มี ก ารประสานความร ว มมื อ ในการจั ด
กิจ กรรมเปน อย างดีแ ละมีทิศทางตลอดจนกรอบใน
การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ พันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและมีการติดตามประเมินผลการ
จั ด กิ จ กรรม/โครงการทุ ก ป ก ารศึ ก ษาและนํ า การ
ประเมิ น มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นานั กศึ กษา
อยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
สงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานทักษะการใช
ชีวิต (Soft Skill ) ใหทันตอเทคโนโลยีในการพัฒนา
ประเทศ กาวไปสูไ ทยแลนด 4.0 และการพัฒนา
นักศึกษาใหมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงทักษะ
ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ
(ภาษาที่ 3) ตามความสนใจของนักศึกษา
โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการทักษะการใชชีวติ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. โครงการสงเสริมการเรียนรูบทบาทหนาที่ในฐานะนักศึกษาพลเมืองไทยพลเมืองโลก (“Active
Citizenship”)
3. โครงการ Start Up พัฒนานักศึกษาสูไ ทยแลนด 4.0
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแลการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ
เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบงชี้
3.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
3.5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพ
3.6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
คะแนน
ผลการประเมิน

การบริหารและการ
จัดการ
คาคะแนนที่ได
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.44 คะแนน
5.00 คะแนน
4.21 คะแนน
4.78
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 3.1

: การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก

:
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นายเกษม บุตรดี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นางสาวอรอนงค ชูเดชวัฒนา

คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูในหนวยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคน
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง ใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู ประกอบดวย การระบุ
ความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรู ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยการกําหนด
แนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
มหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สํานักงานอธิการบดีอยางนอยครอบคลุมพันธกิจหลัก
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรูทกั ษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สํานักงานอธิการบดีอยางนอยครอบคลุมพันธกิจหลัก
มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของ 3.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู
การจัดการความรู ที่ส อดคลองกับแผนกลยุทธของ
และคณะทํางานดานการจัดการความรูของ
สถาบันอยางนอยครอบคลุม พันธกิจของสํา นักงาน
สํานักงานอธิการบดี
อธิการบดี
3.1-1-02 องคความรูที่สํานักงานอธิการบดีเลือกที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ขอ 2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูแ ละทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารกํ า หนดบุ ค ลากร 3.1-2-01 แผนการจัดการความรูของสํานักงาน
กลุ ม เป า หมายที่ จ ะพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะการ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ
ปฏิบัติงานตามประเด็นองคความรู 2 องคความรู คือ
พ.ศ. 2558
1. แนวทางการเขียนโครงการวิจยั R to R
ของสํานักงานอธิการบดี
2. การเขาสูตาํ แหนงของบุคลากรสายสนับ
สนุนวิชาการใหสูงขึ้นในระดับชํานาญการ และ
ชํานาญการพิเศษ
 ขอ 3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ ากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กาํ หนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารแบ ง ป น และแลก 3.1-3-01 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
เปลี่ยนเรียนรู โดยมีการดําเนินการแลกเปลี่ยนความรู
จัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เรื่อง การเขาสูตํา แหนงของบุ คลากรสายสนับสนุ น
สกลนคร ประจําปงบประมาณ
วิช าการใหสูง ขึ้นในระดั บชํา นาญการ และชํา นาญ
พ.ศ. 2558
การพิเศษในวันที่ 21 มกราคม 2559 และสํานักงาน 3.1-3-02 ภาพกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน
อธิ ก ารบดี ไ ด ร ว มจั ด นิ ท รรศการแสดงผลงานการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จั ด การความรู แ ละร ว มเสวนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
สกลนคร ประจําปงบประมาณ
ประสบการณ ก ารดํ า เนิ น การจั ด การความรู กั บ
พ.ศ. 2558
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
3.1-3-03 ภาพแสดงการรวมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการดําเนินการจัดการ
ความรูกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
 ขอ 4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
สํานักงานอธิการบดีมีการรวบรวมความรู
3.1-4-01 แนวทางการเขียนโครงการวิจัย R to R
1. แนวทางการเขียนโครงการวิจยั R to R
ของสํานักงานอธิการบดี
ของสํานักงานอธิการบดี
3.1-4-02 จัดทําขั้นตอนการเขาสูตําแหนงของ
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ผลดําเนินงาน
2. การเขาสูตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการใหสูงขึ้นในระดับชํานาญการ และชํานาญ
การพิเศษ

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหสูงขึ้น
3.1-4-03 เว็บไซตงานบริหารบุคคลและนิติการ
http://lps.snru.ac.th
3.1-4-04 แผนพับเสนทางความกาวหนาในสายวิชาชีพ
ข า ราชการ/พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
(สายสนับสนุนวิชาการ)
 ขอ 5 มี การนํา ความรู ที่ได จากการจัดการความรูใ นปก ารศึ กษาป จจุ บันหรือปก ารศึ กษาที่ผา นมาที่
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด นํ า แนว 3.1-5-01 รายงานผลการจัดการความรู ของ
ทางการเขียนโครงการวิจัย R to R ของสํานักงาน
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ
อธิการบดีไปใชจํานวน 3 คน และนําขั้นตอนการเขา
2558
สู ตํ า แหน ง ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ 3.1-5-02 แผนการจัดการความรูของสํานักงาน
ใหสู ง ขึ้ น ในระดั บ ชํ า นาญการพิเ ศษ ไปใช จํ า นวน
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ
1 คน
พ.ศ. 2559
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้

5 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานปนี้

การบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป

5 ขอ 5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษาใหความสําคัญใน 1. ดําเนินการจัดการความรูในเรื่องเดิมจากปที่ผานมา
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
อยางตอเนื่อง
2. บุคลากรใหความสําคัญในการจัดการความรูใน
สํานักงานอธิการบดี และมุงมั่นในการดําเนินงานอยาง
เต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 45

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1) โครงการอบรมปฏิ บั ติ ใ นการจั ด หาพั ส ดุ ด ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
2) โครงการฝกอบรมทําผลงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
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หนา 46

ตัวบงชี้ที่ 3.2

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นางสาวพิชญาดา ธานี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นางศิริปภาวี วิชาชาติ
นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา

คําอธิบายตัวบงชี้
: สํานักงานอธิการบดีควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกใน
การใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี
โดยอยา งนอยตองครอบคลุ มบริบทของหนว ยงานและสามารถนํ า ไปใช ในการดํา เนิ นงานประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยได
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกีย่ วของตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
สํานักงานอธิการบดีมีการจัดทํา
3.2-1-01 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหาร
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
จัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน สํานักงาน
การบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558
การสอน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 3.2-1-02 แผนแมบทการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557 - 2560
 ขอ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี
โดยอยางนอยตองครอบคลุมบริบทของหนวยงานและสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยได
สํานักงานอธิการบดี มีระบบ
ดานการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 3.2-2-01 ระบบกิจกรรมนักศึกษา http://connect.snru.ac.th/
ตามพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี
3.2-2-02 ระบบแฟมสะสมงานบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยครอบคลุ ม การบริ ห ารจั ด การและ
สกลนคร http://neport.snru.ac.th/
การเงินและสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน 3.2-2-03 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ประกันคุณภาพการศึกษา
http://plan.snru.ac.th/info/assessment/login_form.php
3.2-2-04 ระบบจองหองประชุมออนไลน
http://plan.snru.ac.th/info/RoomBooking/
3.2-2-05 ระบบบริหารพัสดุ http://asset.snru.ac.th/
3.2-2-06 ระบบบริหารจัดการวัสดุ http://mtl.snru.ac.th/
3.2-2-07 ระบบรายงานขอมูลนักศึกษาและบุคลากร
http://misstu.snru.ac.th/std_normal_alllist.php?c
md=reset
ดานการเงิน
3.2-2-08 เว็บไซตการตรวจสอบและเรียกดูรายงานสถานการณใช
จายงบประมาณ http://intranet.snru.ac.th/
3.2-2-09 ระบบสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
http://fns.snru.ac.th
3.2-2-10 ระบบบริหารจัดการโครงการ
http://plan.snru.ac.th/info/
facultyProject_V2/Authentication.php
3.2-2-11 ระบบบริหารงบประมาณ
 ขอ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดีมีการประเมินความ
3.2-3-01 รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรในการใชระบบ
พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ ดังนี้
สารสนเทศในภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- ระบบบริหารงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(คาเฉลี่ย = 4.00)
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
- ระบบแฟมสะสมผลงานบุคลากร .
(คาเฉลี่ย = 3.98)
- ระบบพัสดุครุภัณฑ
(คาเฉลี่ย = 3.87)
- ระบบจองหมายเลขหนังสืองานพัสดุ
(คาเฉลี่ย = 4.00)
- ระบบกิจกรรมนักศึกษา
(คาเฉลี่ย = 3.83)
- ระบบจองเลขที่หนังสือราชการภายนอก
และเลขที่คําสั่งออนไลน (คาเฉลี่ย = 4.03)
 ขอ 4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สํานักงานอธิการบดีมีการนําผลการ
3.2-4-01 แผนแมบทการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบมา
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557 - 2560
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
3.2-4-02 รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรในการใชระบบ
สารสนเทศในภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.2-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 4.12 สรุปผล
ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ขอ 5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
สํานักงานอธิการบดี มีการสงขอมูลผาน
3.2-5-01 ระบบสารสนเทศบุคลากร http://lps.snru.ac.th/
ระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่
3.2-5-02 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
เกี่ยวของตามที่กําหนด โดยผานระบบ
https://webonlineintra.gfmis.go.th
ตาง ๆ
3.2-5-03 ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp
/index_new.jsp
3.2-5-04 เว็บไซตประกาศการขายทอดตลาด
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/conn
ect/egp2/egp/egp_news_others/SA_News_Sale_
Market/
3.2-5-05 เว็บไซตงานพัสดุ เรือ่ ง สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/conn
ect/egp2/egp/egp_news_others/SA_News_Sale_
Market/
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้
5 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานปนี้

การบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป

5 ขอ 5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

สํานักงานอธิการบดีมีการนําระบบสารเทศที่
สนับสนุนใหหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี
อํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพื่อเพิ่ม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังนี้
ตอเนื่องมากยิ่งขึ้น
1. สะดวก รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ
2. เปนเครื่องมือใหผูบริหารมีฐานขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรเกิดการเรียนรูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโดย
การปฏิบัติงานในระบบสํานักงานและสามารถทํางาน
อยางมีระบบแบบแผน ถูกตอง รวดเร็วมากขึ้น สงผล
ถึงการใหบริการแกผูรับบริการ
4. สงเสริมแกประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม
จุดที่ควรพัฒนา

สํานักงานอธิการบดี ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหมีความทันสมัยมากขึ้น และใหครอบคลุมกับ
กระบวนการทํางานตาง ๆ เชน พัฒนาระบบการจอง
รถออนไลน เปนตน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี
2. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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ตัวบงชี้ที่ 3.3

: ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นายเกษม
บุตรดี
นางสาวพิชญาดา ธานี
นางวาสนา
จักรศรี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นางนงเยาว
จารณะ
นางสาวศุภกุลภรณ วัชรกุล
นายพงศกร
หาแกว
นางอมรรัตน
ตุนกลิ่น
นายนิรุตย
วิชาชาติ
นางสาวสุกัญญา ลามคํา

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพื่อใหสํา นักงานอธิการบดีมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใช
ตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการ
เกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวา
ระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุ
เปาหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักงานอธิการบดีรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สํานักงานอธิการบดี จากตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดี เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห ความเสี่ยงในรอบปถัดไป
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยในรอบปการ
ประเมินที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพรองของมหาวิทยาลัยใน
การควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบคุ ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทั้ง ๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได แตไมพบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณดังกลาว
2. มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ
เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง
และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน
3. มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบ
ตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว มหาวิทยาลัยก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตนการไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมิน
ไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของมหาวิทยาลัย
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา
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ผลการดําเนินงาน :
ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักงานอธิการบดีรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
สํานักงานอธิการบดีมีการแตงตั้ง
3.3-1-01 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 2/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของสํานักงาน
ความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร และตัวแทนที่
อธิการบดี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักงาน
3.3-1-02 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 3/2556 เรื่อง แตงตั้ง
อธิการบดีรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของสํานักงาน
คณะทํางาน
อธิการบดี (เพิ่มเติม)
3.3-1-03 คําสั่งสํานักงานอธิการบดี ที่ 21/2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของสํานักงาน
อธิการบดี
 ขอ 2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สํานักงานอธิการบดี จากตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี มีการวิเคราะห 3.3-2-01 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี
และระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ความเสี่ยง จํานวน 3 ดาน โดยยึดตาม
3.3-2-02 แผนบริหารความเสีย่ ง สํานักงานอธิการบดี
แนวการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
อธิการบดี ในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานการเงิน
2. ความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
3. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
 ขอ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ 3.3-3-01 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ประจําป
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. 2558
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ผลดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
3.3-3-02 เลมแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ขอ 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
สํานักงานอธิการบดี จัดทํา
3.3-4-01 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ประจําป
แผนบริหารความเสี่ยง พรอมทั้งได
งบประมาณ พ.ศ. 2558
หาวิธีการที่เหมาะสมมาจัดการแตละ
3.3-4-02 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี
ความเสี่ยงใหลดความรุนแรงลง สําหรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลยุทธที่ใชในการบริหารความเสี่ยง คือ 3.3-4-03 คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1. การยอมรับความเสี่ยง
2. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
3. การถายโอนความเสี่ยง
4. การควบคุมความเสี่ยง
 ขอ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
มีการติดตาม และประเมินผลการ
3.3-5-01 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ประจําป
ดําเนินงานตามแผน และรายงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับทบทวน)
คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี 3.3-5-02 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ประจําป
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับทบทวน)
3.3-5-03 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ขอ 6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห ความเสี่ยงในรอบปถัดไป
มีการนําผลการประเมิน และ
3.3-6-01 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สํานักงาน
ขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
3.3-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสํานักงานอธิการบดี ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้

6 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานปนี้

การบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป

6 ขอ 5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 5 คะแนน
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง

1. มีการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื่อเปนแนวทางใหกับบุคลากรไดถือ
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
2. มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและหลาย
ชองทางในการแจงเตือนความเสี่ยง ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงใหกับบุคลากร

แนวทางเสริมจุดแข็ง

บุคลากรสวนใหญยังไมใหความสําคัญเทาที่ควร
กับงานในลักษณะเชิงปองกัน

จุดที่ควรพัฒนา

ผูบริหาร คณะกรรมการหรือคณะทํางานของ
สํานักงานอธิการบดีควรใหความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ประชุมชี้แจงทําความเขาใจใหมากยิ่งขึ้น

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 55

ตัวบงชี้ที่ 3.4

: การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นางสาวพิชญาดา ธานี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นางศิริปภาวี วิชาชาติ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการให
บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานอธิการบดี จะมุงเนนการประเมิน
คุ ณ ภาพของการบริ ห ารงานตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบ ริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย โดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุม ที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมี
กระบวนการที่เปนรูปธรรม ในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เปนมติสภามหาวิทยาลัย
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหาร โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
5. รายงานการสัง เคราะหม ติหรือนโยบายรวมทั้งผลกระทบที่เ กิด ขึ้นจากการตั ดสิ นใจของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
1. ระดับมหาวิทยาลัย ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี
2. ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานที่เทียบเทาคณะที่มีการจัดการ
เรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 56

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ที่ได

หนวยวัด

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

คะแนนการประเมินผล
ผูบริหารสํานักงานอธิการบดี
โดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย)
ผลการประเมิน = 4.44
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน

4.44
คะแนน

คาเฉลี่ย

3.4-1-01 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 6/2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
3.4-1-02 รายงานผลการประเมินการ
บริหารงานของอธิการบดีและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 –
30 กันยายน 2558)

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้
3.51 คะแนน

ผลการดําเนินงานปนี้
4.44 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

เปาหมายปตอไป
4.00 คะแนน

หนา 57

ตัวบงชี้ที่ 3.5

: รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

: กองนโยบายและแผน

คําอธิบายตัวบงชี้ : การพัฒนาบุคลากร เปนการดํา เนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น หมายถึ ง จํ า นวนบุ ค ลากร (ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจา งชั่วคราวรายเดือน)
ของสํ า นั กงานอธิ การบดี เข ารั บการสัมมนา/อบรมในหลั กสู ตรต าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ย
ปการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
สูตรคํานวณ :
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในสํานักงานอธิการบดีทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 60

คะแนน 2
รอยละ 65

คะแนน 3
รอยละ 70

X 100

คะแนน 4
รอยละ 75

คะแนน 5
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน :

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

สํานักงานอธิการบดี

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2557

207

12

21

240

165
79.71

12
100

21
100

198
82.50

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน(ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราวรายเดือน)
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะวิชาชีพ

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 58

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
บุคลากรสายสนับสนุน ไดรับ
คะแนน จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ขาราชการ
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
วิชาชีพ
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราวราย
เดือน) จํานวน 240 คน
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนา จํานวน 198 คน
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ
198 x 100 = 82.50
240
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง

ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ

แนวทางเสริมจุดแข็ง

- สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง
- ควรสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนใหมีตําแหนง
ทางสายสนับสนุนใหเพิ่มขึ้น (จากระดับปฏิบัติการเปน
ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ)

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :

1) โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
2) โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน
3) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศนประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
4) โครงการอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 59

ตัวบงชี้ที่ 3.6

: รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลลัพธ

ผูรับผิดชอบหลัก

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นางสาวพิชญาดา ธานี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นางศิริปภาวี วิชาชาติ

คําอธิบายตัวบงชี้

:
ผูรับบริการ (Customer) หมายถึง ผูที่มารับบริการจากหนวยงานของทานโดยตรง
หรือผานชองทางการใหบริการอื่นๆ อาจรวมถึงผูรับบริการทั่วไป บุคลากร นักศึกษา ประชาชน หรือองคกร
ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร ควรจะครอบคลุ ม ประเด็ น ของการ
ประเมิน ไดแก ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ
เกณฑการประเมิน :
ใชคาคะแนนผลการประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ที่ได

หนวยวัด

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

คะแนนการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ สํานักงาน
อธิการบดี โดยใชผลการ
ประเมินจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูประเมิน
ผลการประเมิน = 4.44
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน

4.21
คะแนน

คาเฉลี่ย

3.6-1-01 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา
2558

ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้
3.51 คะแนน

ผลการดําเนินงานปนี้
4.21 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไมวาแหลงเงินทุนของมหาวิทยาลัย
จะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เชน คาหนวย
กิต คาธรรมเนียม คาบํา รุงการศึกษาตาง ๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัยบริการทางวิชาการ คาเชา
ทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงิน เพื่อการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความ
เขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา
คาใชจายที่มหาวิทยาลัยใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
หลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย
รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของมหาวิทยาลัยที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงิน
อยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
คะแนน
ผลการประเมิน

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
คาคะแนนที่ได
5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 4.1

: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบหลัก

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นางมาลัยวัลย อินคํานอย

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นางอมรรัตน ตุนกลิ่น
นางนวพร อัคศรี

คําอธิบายตัวบงชี้
: มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพจะตองมี
แผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงานทั้งจากงบประมาณ แผนดิน
และเงินรายไดอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับมีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดง
รายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของมหาวิทยาลัยได
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสํานักงาน
อธิการบดีและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดีอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจา ย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสํานักงานอธิการบดีอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
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หมายเหตุ :
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงิน
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหา
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช
ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิด
ผลจากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน
ใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือมหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ
อื่น ๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคารวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงาน
ดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะ
เทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน :
ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี มีแผนกลยุทธ 4.1-1-01 แผนกลยุทธทางการเงินประจําปงบประมาณ
ทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ของมหาวิทยาลัย
4.1-1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 42/2555 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558
4.1-1-03 เอกสารสรุปรายละเอียดการใชจายงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2558
 ขอ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน 4.1-2-01 บันทึกขอความ เรื่อง ขอแจงเอกสารงบประมาณและ
การเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ พ.ศ. 2559
โปรงใส ตรวจสอบได
4.1-2-02 เอกสารแนบทายบันทึกขอความ เรื่อง ขอแจงรหัส
งบประมาณและสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.1-2-03 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
4.1-2-04 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 ขอ 3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสํานักงาน
อธิการบดีและบุคลากร
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ผลดําเนินงาน
มีงบประมาณประจําปที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
4.1-3-01 เอกสารรายงานทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี
4.1-3-02 บันทึกขอความ เรื่อง ขอแจงเอกสารงบประมาณและ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
4.1-3-03 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
 ขอ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดีอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง 4.1-4-01 บันทึกขอความ เรื่อง สงรายงานการรับ-จายเงินนอก
เปนระบบและรายงานตอสภามหาวิทยาลัย
งบประมาณ รายงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจํา
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ทุกเดือน
4.1-4-02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2558
4.1-4-03 บันทึกขอความ เรื่อง สงรายงานการเงินประจําเดือน
4.1-4-04 หลักเกณฑคูมือการจัดทํารายงานทางการเงิน
 ขอ 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสํานักงานอธิการบดีอยางตอเนื่อง
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน 4.1-5-01 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
การวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ 4.1-5-02 ผลการทําตนทุนผลผลิตประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
พ.ศ. 2558
4.1-5-03 เอกสารรายงานทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี
 ขอ 6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มีหนวยตรวจสอบภายในและ
4.1-6-01 รายงานผลการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
ภายนอกทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงิน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยกําหนด
4.1-6-02 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ
2558
4.1-6-03 รายงานการเงินตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง
4.1-6-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 98/2556 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 695/2557เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (เพิ่มเติม)
4.1-6-05 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 207/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัด
วางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช 4.1-7-01 คูมือระบบบริหารงบประมาณสว นการเบิกจายเงิ น
เงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
งบประมาณสําหรับหนวยงาน
จากรายงานทางการเงินไปใชในการ
4.1-7-02 คูมื อระบบบริหารงบประมาณสว นของการจัด การ
วางแผนและการตัดสินใจ
ขอมูลโครงการ สําหรับกองนโยบายและแผน
4.1-7-03 คูมือการใชงานระบบบริการสารเทศนักศึกษา (การรับ
ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน)
4.1-7-04 เว็บไซตการตรวจสอบและเรียกดูรายงานสถานการณ
ใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2558
4.1-7-05 เว็บไซตสําหรับการใหบริการรับชําระเงิน
คาลงทะเบียนและการเรียกรายงานตรวจสอบการรับ
เงินประจําวัน
4.1-7-06 บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนหมวดเงินจาก
หมวดวัสดุเปนหมวดครุภัณฑ
4.1-7-07 บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงหมวด
เงินจากหมวดรายจาย
4.1-7-08 บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน
จากงบดําเนินงาน (คาใชสอย) เปนงบดําเนินงาน
(คาวัสดุ)
4.1-7-09 บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน
เปนงบลงทุน
4.1-7-10 บันทึกขอความ เรื่อง ขอสงรายงานผลเบิกจาย
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
4.1-7-11 รายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
4.1-7-12 การวิเคราะหตนทุนการผลิต พ.ศ. 2558
4.1-7-13 รายงานติดตามเรงรัดเบิกจาย
4.1-7-14 บันทึกขอโอนเงินเปนคาสาธารณูปโภค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้
7 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานปนี้

การบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป

7 ขอ 5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 5 คะแนน
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มี การรายงานการเงิ น ต อสภามหาวิ ทยาลั ย
ติดตามการใชจายเงินเปนประจําทุกเดือน
2. มีระบบบัญชีงบประมาณที่ตรวจสอบได และ
มีการประเมินระบบการเงินและงบประมาณทุกป
3. บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการเงิน
และงบประมาณ

1. ควรมีการปรับปรุงระบบในการดําเนินการ
เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงาน
2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ระบบไดอยางตอเนื่องโดยจัดทําเปนแผน พัฒนาระยะ
สั้น ระยะยาวตอไป

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในเปนปจ จัยสํา คัญที่แสดงถึงศั กยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ และ
ผลกระทบที่ เกิดขึ้น มหาวิ ทยาลัย จะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย า ง
ตอเนื่องและมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปน
ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนน
ผลการประเมิน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คาคะแนนที่ได
5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 5.1

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบหลัก

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
นางสาวพิชญาดา ธานี

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
นางศิริปภาวี วิชาชาติ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสํานักงาอธิการบดีตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานอธิการบดีตองสราง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีใหเปนไป
ตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพตอสํานักงานอธิการบดีที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปน
ความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนให
มั่นใจไดวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานักงานอธิการบดี และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสํานักงานอธิการบดี
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้ องแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผูใชบริการตาม
พันธกิจของสํานักงานอธิการบดี
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8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมี
กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
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

ผลการดําเนินงาน :
ผลดําเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
 ขอ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานักงานอธิการบดี และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สํานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไก 5.1-1-01 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
อธิการบดี ปการศึกษา 2558
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
5.1-1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 860/2558
พัฒนาการของสํานักงานอธิการบดีและ
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยระบบ
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558 สํานักงานอธิการบดี
ประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ
5.1-1-03 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระบวนการบริหารงาน มีกําหนดขั้นตอน
สํานักงานอธิการบดี
การประกันคุณภาพภายในตาม
5.1-1-04 แนวทางการดําเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพ
กระบวนการดานประกันคุณภาพ ซึ่งมี
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 5.1-1.05 กรอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี
ของสํานักงานอธิการบดี
 ขอ 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี มีการกําหนด
5.1-2-01 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงาน
นโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
อธิการบดี ปการศึกษา 2558
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
5.1-2-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 860/2558 เรื่อง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักงานอธิการบดี
ประจําปการศึกษา 2558 สํานักงานอธิการบดี
5.1-2-03 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานอธิการบดี
 ขอ 3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี มีการกําหนดตัว 5.1-3-01 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงาน
บงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสํานักงาน
อธิการบดี ปการศึกษา 2558
อธิการบดี ดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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1. ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนา
5.1-3-02 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร
ภายใน ระดับสํานัก สถาบัน ปการศึกษา 2558
2. ตัวบงชี้ที่ 3.5 รอยละของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สายสนับสนุน ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะวิชาชีพ
3. ตัวบงชี้ที่ 3.6 รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
 ขอ 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
อธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงาน 5.1-4-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 860/2558 เรื่อง
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบถวนตามระบบบริหารงานคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2558 สํานักงานอธิการบดี
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการ
5.1-4-02 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ประกันคุณภาพตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
สํานักงานอธิการบดี
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
5.1-4-03 แผนพัฒนาคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี
อธิการบดี ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดมี
จากวงรอบปการศึกษา 2557 (Improvement plan)
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
โดยการมีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา
มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)
 ขอ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการ 5.1-5-01 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) จากผล
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
2557 สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี โดยมีการนําตัวบงชี้มา 5.1-5-02 รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี
จัดทําแผนการดําเนินการประจําปของ
ปการศึกษา 2557
สํานักงานอธิการบดี เพื่อใหทุกกลุมงาน
5.1-5-03 แผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี ประจําป
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558
เมื่อไดรับการประเมินแลวมีการนําผลมา
5.1-5-04 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธของ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานไดอยางมี
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

หนา 70

ผลดําเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ประสิทธิภาพ
รอบ 12 เดือน
5.1-5-05 แผนการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5.1-5-06 แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
 ขอ 6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานอธิการบดี มีระบบสารสนเทศ 5.1-6-01 เว็บไซตงานประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
http://eqa.snru.ac.th
การศึกษาภายใน ทั้ง 5 องคประกอบ
5.1-6-02 เว็บไซต Facebook.com/qasnru
ประกอบดวย
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
1) กระบวนการแผน
5.1-6-03 เว็บไซตระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2) ระบบพัฒนาบุคลากร
http://www.gpracurement.go.th/
3) การบริหารจัดการ
wps/portal/index_EGP
4) ระบบและกลไกการเงินและ
5.1-6-04 เว็บไซตระบบบริหารงบประมาณ
งบประมาณ
http://fns.snru.ac.th
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.1-6-05 เว็บไซตระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา http://cheqa.snru.ac.th
5.1-6-06 เว็บไซตระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
http://edoc.snru.ac.th
5.1-6-07 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
http://plan.snru.ac.th/info/assessment/
login_form.php
5.1-6-08 ระบบจองหองประชุมออนไลน
http://plan.snru.ac.th/info/RoomBooking/
5.1-6-09 ระบบกิจกรรมนักศึกษา
http://connect.snru.ac.th/login.aspx
5.1-6-10 ระบบบริหารโครงการ
http://plan.snru.ac.th/info/facultyProject_V2/
Authentication.php
 ขอ 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผูใชบริการตาม
พันธกิจของสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงาน 5.1-7-01 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีสวนรวม
ที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ไดแก
ราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2558
บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
5.1-7-02 หนังสือขอใชสถานที่จากหนวยงานภายนอก
บุคคลภายนอก มาใชบริการของสํานักงาน 5.1-7-03 เว็บไซตจองหองประชุมออนไลน
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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อธิการบดี เชน การเชาสถานที่ การขอใช
http://plan.snru.ac.th/info/RoomBooking/
บริการรถยนตราชการ การยืมพัสดุตาง
5.1-7-04 หนังสือขอใชบริการรถยนตของมหาวิทยาลัย
เปนตน
5.1-7-05 หนังสือขอยืมวัสดุอุปกรณ
 ขอ 8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมี
กิจกรรมรวมกัน
สํานักงานอธิการบดี มีการสราง
5.1-8-01 หนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน
เครือขายดานการประกันคุณภาพของ
ดานกองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ ณ
สํานักงานอธิการบดี โดยสงเสริมใหมีการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลัย
เขารวมโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ราชภัฏนครราชสีมา
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับดานการ
5.1-8-02 หนังสือเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนา
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานดานนโยบายและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
แผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ระหวางหนวยงาน และกอใหเกิดองคความรู 5.1-8-03 หนังสือประชุมวิชาการเครือขายพัฒนาระบบบริหาร
สามารถนํากลับมาพัฒนาหนวยงานได ดังนี้
และธุรการ
1. กองนโยบายและแผนรวมกับ
5.1-8-04 หนังสือเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานัก
งานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงาน
กฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุนที่ 13
อธิการบดี ศึกษาดูงานดานนโยบายและแผน 5.1-8-05 หนังสือเชิญเขารวมโครงการอบรมสัมมนาเครือขาย
งานประกันคุณภาพศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 – 8
เทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 8
มิถุนายน 2559 และไดเขาศึกษาดูงาน
ดานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
2. บุคลากรกองนโยบายและแผน
เขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานดาน
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เมื่อ 19 – 21 มิถุนายน 2559
3. บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี
เขารวมประชุมเครือขายพัฒนาระบบงาน
บริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหยั่งยืน ณ
โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2558
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558
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4. สํานักงานอธิการบดี ไดสง
นายเนธิชัย ธานะราช นิติกร เขารวมการ
ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุนที่ 13 เมื่อวันที่
29 กุมภาพันธ – 15 พฤษภาคม 2559 ณ
โรงแรมรอยัลซิตี้ ปนเกลา กรุงเทพมหานคร
5. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเขา
รวมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเครือขาย
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการกิจกรรม
กีฬา และศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
สูประชาคมโลก เมื่อวันที่ 20 – 22
เมษายน 2559 ณ หองประชุมศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 ขอ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
ในปการศึกษา 2558 สํานักงาน
5.1-9-01 หนังสือขอศึกษาดูงานศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา
อธิการบดี มีแนวปฏิบัติที่ดี ที่หนวยงานอื่น
พิการระดับอุดมศึกษา (DSS) พรอมภาพถาย
สามารถ นําไปใชเปนแนวทางในการ
5.1-9-02 รายงานกิจกรรม ปการศึกษา 2558 ศูนยบริการ
ดําเนินงานได
สนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (DSS)
ผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :
เปาหมายปนี้
9 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานปนี้
8 ขอ 4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2558

เปาหมายปตอไป
9 ขอ 5 คะแนน
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดแข็ง
สํานักงานอธิการบดี มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงาน
เปนไปตามนโยบายประกันคุณภาพของสํานักงาน
อธิการบดี และสํานักงานอธิการบดีมีศูนยสนับสนุน
นักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย DSS) ที่
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานได
จุดที่ควรพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี ควรสงเสริมใหบุคลากรได
ตระหนักถึงระบบการประกันคุณภาพเพื่อใหเกิดการ
พัฒนายิ่งขึ้น
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ตอนที่ 4 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.1 ผลการประเมินตนเอง สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2558
ประเภทสถาบัน

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ค 1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ค 2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

ตาราง ส.1 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ของ สกอ.
องคประกอบคุณภาพ

เปา
หมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
8 ขอ
8 ขอ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ที่ 2.1
7 ขอ
7 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 2.2
6 ขอ
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 2.3
6 ขอ
6 ขอ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
5 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.2
5 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.3
6 ขอ
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.4
3.51 คะแนน
4.44 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 3.5
รอยละ 80
รอยละ 82.50
ตัวบงชี้ที่ 3.6
3.51 คะแนน
4.21 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 4.1
7 ขอ
7 ขอ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5.1
9 ขอ
9 ขอ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
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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
5 คะแนน
5 คะแนน
4.89 คะแนน
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การวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดสรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง แนวทางเสริม
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงในภาพรวม โดยแยกตามแตละองคประกอบคุณภาพ
ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน
ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีให
ความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดทําแผน

จุดที่ควรพัฒนา
มีการปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธเพื่อใหมีความ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ
1. มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของ
สํานักงานอธิการบดีทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในการ
ใหผูปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานจริงอยางตอเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรวมมือกับสถาบัน
2. สงเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพของ
ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ชวยใน
นักศึกษาใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและนโยบายการพัฒนาประเทศสู
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการดําเนินการระบบ ไทยแลนด 4.0
อาจารยที่ปรึกษาและมีคูมือการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ 3. กองพัฒนานักศึกษาควรมีการจัดหองแนะแนว
ปรึกษาอยางชัดเจน มีการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ที่ และใหคําปรึกษาในการดําเนินชีวิตของ
เน น กระบวนการสร า งทั ก ษะในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง นักศึกษา
ทางดานการเรียนและการใชชีวิตภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา มีสถานที่รองรับนักศึกษา
ในการทํากิจกรรมและออกกําลังกาย
4. มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร โดยองค การบริหาร
นักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทุกคณะมี
กิจกรรมที่ หลากหลายครบถ วนตามเป าประสงค ของ
มหาวิ ทยาลั ยและให อิ สระแกนักศึกษาในการนํ าเสนอ
แนวคิดของกิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถและ
ตามวิชาชีพของนักศึกษา มีการประสานความรวมมือใน
การจัดกิจกรรมเปนอยางดีและมีทิศทางตลอดจนกรอบ
ในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจ
ของมหาวิ ทยาลั ยและมี การติ ดตามประเมิ นผลการจั ด
กิจกรรม/โครงการทุกปการศึกษาและนําการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
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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
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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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ภาคผนวก
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 860/2๕๕8
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2๕๕๘
สํานักงานอธิการบดี
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครป
การศึกษา 2๕๕๘ ดําเนินการจัดระบบพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึ กษา ระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกดําเนินการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงาน
อธิการบดีจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี 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
มีหนาที่ อํานวยความสะดวก สนับสนุน ชวยเหลือ และแนะนําเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
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
2.1.1๖ นางสาวประภัสสร
พองผาลา
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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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 นางสาวจิรัชยา
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 นายภานุวัฒิ
2.๓.๘ นางสาวชัญญานุชพสิษฐ
2.๓.๙ นายสายัณห
2.3.10 นายสมศักดิ์
2.๓.1๐ นางสาวอรอนงค
2.๓.11 นายปรีชา

วัชรกุล
วิชาชาติ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

จักรศรี
ฝายเทศ
ถานทองดี
ไชยพร
ลามคํา
นอยนาง
พรมพิลา
พรหมพิภักดิ์
อาจพรม
สุดทอง
งิ้วสีดา
โชติวัฒนตระกูล
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
องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษา วางแผนการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํารายการประเมินตนเอง เตรียมเอกสาร และหลักฐานตาง ๆ
รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ทุกสิ้นปการศึกษาและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2๕๕๘

(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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