


   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ไปยงัสำานกังานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำานกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ไดม้กีารดำาเนนิการตดิตามการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามคำารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เมื่อวันพ�หัสบดีที่ � มิ�ุนายน พ.ศ. 255� วันพ�หัสบดีที่ � มิ�ุนายน พ.ศ. 255�  

ณ ห้องประชุมสรัสจันทรอาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัต�ุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พร้อมให้คำาปรึกษา และชี้แนะแนวทางใน

การจัดเก็บข้อมูลที่�ูกต้อง    

 รายงานฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อรายงานผลการประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งประกอบด้วย ตารางสรุปผลการประเมินสรุปคำาชี้แจง

พร้อมข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ รวมทั้งภาพกิจกรรม   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

คำารับรองการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารทุกท่าน คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือและทำาให้การ

ดำาเนินงานในครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้

ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ที่จะนำาไปใช้ประโยชน์และนำาไปพัฒนา

มหาวิทยาลัยต่อไป      

คำ�นำ�

        กองนโยบายและแผน

          สำานักงานอธิการบดี  

                มิ�ุนายน 255�

ก



ส�รบัญ

คำานำา

สารบัญ

บทนำา

กำาหนดการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สรุปคำากล่าวเปิดประชุม

ตารางสรุปผลการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ภาคผนวก

 ภาคผนวก ก  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 ภาคผนวก ข  คณะกรรมการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

        ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

        ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 ภาคผนวก ค  ประมวลภาพกิจกรรม

คณะผู้จัดทำา
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	 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้ลงนามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	

ไว้กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 และในสิ้นปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2552	 นี้	 สำานักงาน	 ก.พ.ร.	 ได้จัดทำา

โครงการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2552	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร	 โดยสำานักงาน	 ก.พ.ร.	 ได้มอบหมายให้สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	

เป็นที่ปรึกษาในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้การปฏิบัติ

งานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา	 3/1	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้ดำาเนินการตามคำารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	รอบ	6	เดือน	9	เดือน

และ	12	เดือนประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	ไปแล้วนั้น	สำานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

และสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 จะมีการดำาเนินการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	 ในวันพฤหัสบดีที่	 3	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2553	 และเพื่อให้การติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	 รอบ	 12	 เดือน	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2552	 สัมฤทธิผล	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงดำาเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

	 ในการนี้มหาวิทยาลัยมีกลุ่มเป้าหมายคือ	ผู้บริหารระดับสูง/คณบดี/ผอ.สำานัก	สถาบัน/ผอ.กอง/รองคณบดี

/รองผอ.สำานัก	 สถาบัน	 ผู้กำากับและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด	 เพื่อร่วมกันกลั่นกรองข้อมูลรายงานผลการติดตาม

การประเมินผลฯ	 และจัดเตรียมหลักฐานเอกสารอ้างอิงประกอบการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

คำารับรองการปฏิบัติราชการ	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2552	 และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะในตัวช้ีวัด

ต่างๆ	 เพ่ือให้มีความรู้และมีความเข้าใจ	 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลในปีต่อไป

	 การประชุมครั้งนี้มี	ผู้เข้าร่วมการประชุมการติดตามประเมินผลฯ	รวมทั้งสิ้น	91	คน	และมีค่าใช้จ่ายในการ

ดำาเนินงาน	รวมทั้งสิ้น	21,490	บาท

บทนำ�
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เวลา 09.00 – 9.10 น. 

เวลา 09.10 – 12.00 น. 

เวลา 12.00 – 13.00 น. 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ชี้แจงวัตถุประสงค์การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองตามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ผู้แทนสำานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา (สมศ.) ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

รับประทานอาหารกลางวัน

ผู้แทนสำานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา (สมศ.) ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต่อ)

1. รับทราบผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ 

   ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

3. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสม 

4. เพื่อศึกษาข้อมูลร่องรอยหลักฐานเพื่อใช้ประเมินความสำาเร็จของการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติ

   ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและ

   ได้รับการยอมรับ 

กำ�หนดก�ร ก�รติดต�มก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

ต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสกลนคร 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2552
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตารางกำาหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วัตถุประสงค์
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 เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินจากสำานักงาน ก.พ.ร. และจากสมศ. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เคารพทุกท่าน วันนี้มหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มา

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552 และทราบจากผู้ประสานงานว่าไม่มีการนำาเสนอรายละเอียดต่างๆ เนื่องจากได้รายงานผลการดำาเนินงานตาม

คำารับรองปฏิบัติราชการฯ ที่เราประเมินตนเองไว้และเราได้ส่งไปให้ท่านแล้ว ท่านคงได้ศึกษามาอย่างดีแล้ว ท่านก็คงมีประเด็น

ที่จะสอบถามพวกเราว่าที่เราประเมินตนเองไปแล้วนั้น เรามีหลักฐานแสดงให้ท่านเห็นเป็นรูปธรรมชี้ชัดตามคะแนนตามที่

ประเมินตนเองไป ถ้ามีอะไรที่ท่านจะให้แก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาในอนาคต ท่านคงจะให้ข้อมูล  และเชื่อว่าทั้ง

ท่านผู้ประเมินและคณาจารย์ทุกท่านมีเจตนาตรงกัน ที่ว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งการ

พัฒนาก็คงไม่มีคำาตอบไม่มีที่สิ้นสุด และขอแนะนำาคณะผู้ประเมินด้วย

คำ�กล่�วเปิด
โดย น�ยปัญญ�   มห�ชัย

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสกลนคร

2. นางสาวจตุพร  พูลแก้ว

   ผู้อำานวยการกลุ่มมาตรฐานการติดตาม

   ประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 15, 16 

   และ 18

1. ดร.อรพินท์  สพโชคชัย

   ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

   คุณภาพ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 5, 7, 12

   และ 17

3. นางสาวสุณี  มักผล

   นักพัฒนาระบบราชการ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 13 และ 14

4. นางสาวสุภาภรณ์  ชัยศักดิ์ศรี

   นักพัฒนาระบบราชการ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 10 และ 11
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 ซึง่ ทัง้  6  ทา่นไมไ่ดม้าตรวจสอบ หรอืจบัผดิ  แตจ่ะมาใหค้ำาชีแ้นะสิง่ทีค่วรจะเปน็ประโยชนแ์กก่ารพฒันามหาวทิยาลยั

เราในอนาคตได้  จึงหวังว่าในการทำางานร่วมกันครั้งนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะมีความสุขทุกถ้วนหน้า

 ในฐานะที่เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ก็มีความสนใจในการดำาเนินงานของ

มหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก จึงรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมการติดตามประเมินผลครั้งนี้

 ในปัจจุบันนี้ท่านมีฐานะเป็นประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม  มุกดาหาร และเป็นประธาน

หอการไทยด้วย  และได้ทำางานในคณะกรรมการการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และกลุ่มการค้าชายแดน

ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการร่วมกันจัดทำาแผนยุทธศาสตร์นำาร่อง โดยมีคณะกรรมการจากจังวัดสกลนคร นครพนม

มุกดาหาร และสระแก้ว ซึ่งได้ดำาเนินการสำาเร็จไปแล้ว ซึ่งเอกสารชุดนี้ก็ได้นำามาไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพราะมี

ความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกันกับแผนยุทธศาสตร์นี้ค่อนข้างจะเยอะ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านี้ ใน

การทำางานของสภามหาวิทยาลัย นั้น  มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรภายในค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็น คณะ / ศูนย์ / สำานักฯ

เมื่อ 2 เดือนที่แล้วสภามหาวิทยาลัย ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ที่เกี่ยวกับการทำางานของ

คณะ / ศูนย์ /สำานัก และมีการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในแต่ละเดือน ซึ่งจากที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปัญหา/อุปสรรค

การทำางาน เรื่องของแผน ฯ ก็จะมีการปรับเพื่อให้เหมาะสม  และหลังจากที่เรามีตัวชี้วัด และเราเห็นจุดอ่อนจุดแข็ง

แล้ว ก็คงจะต้องเข้าถึงกันให้มากขึ้น และการทำางานของสภา ไม่ใช่จะต้องมองที่นโยบายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

เพราะบางครั้งมันก็ไม่สอดคล้องกัน ดังการทำางานจึงพยายามที่จะเป็นโครงข่ายและเครือข่ายมาสามารถเชื่อมโยงกันและ

น�ยประพันธ์  เตชะสกลกิจกูร 

กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ให้เกียรติเข้�ร่วมรับก�รติดต�มประเมินผลฯ และได้กล่�วต้อนรับคณะกรรมก�รประเมินผลฯ

5. นางรชยา  อมรกิจสุนทร

   นักวิชาการ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 3 และ 4

6. นางสาวนพวรรณ  ศรีเกตุ

   นักวิชาการ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 3 และ 4
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สื่อสารกันได้ ซึ่งก็เป็นผลดีกับสภาเอง ส่วนหนึ่งผู้บริหารจะให้ข้อมูลค่อนข้างจะดีกับสภาเช่นเอกสารในการนำาเสนอก่อน

การประชุมทุกครั้ง ซึ่งทำาให้คณะกรรมการสภามีโอกาสศึกษาข้อมูลรายละเอียดกอ่นการประชมุทุกครั้งซึ่งทำาการประชมุทุกครั้ง

เปน็ไปดว้ยด ีและอกีสิง่หนึง่คอืการพจิารณาอนมุตัติา่งๆ สภากไ็มไ่ดจ้ะตามใจผูบ้รหิาร  และกไ็มไ่ดจ้ะไปตามใจคณะ/ศนูย/์สำานกั

ของมหาวทิยาลยัแตอ่ยา่งใด  เราจะมองไปทีบ่รบิททีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงในสงัคมเนือ่งจากมหาวทิยาลยัอยูใ่นเมอืงกลุม่ชายแดน

และในวนันีก้เ็ปน็การทำางานทีช่ว่ยกระชบัการทำางานของมหาวทิยาลยัและภาครฐัยิง่ขึน้ ซึง่กเ็ชือ่วา่มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร

สามารถจะตอบสนองชุมชน ตอบสนองภูมิภาค  ตอบสนองในระดับประชาคมอาเชี่ยน ในอนาคตได้  เพราะมหาวิทยาลัยของ

เราอยู่ในกลุ่มชายแดน ซึ่งในขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านได้ประกาศเป็นประเทศที่จะเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น สปป.ลาว เวียดนาม

จีนตอนใต้   ซึ่งในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ มหาวิทยาลัยเราสามารถที่จะตอบสนองได้ทุกบทบาทในการที่จะส่งผลให้ประชากรของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นกลุ่มประชาอาเชี่ยนในอนาคตได้  

 ท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ก็เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยรายงานผลไป

ซึ่งการตรวจวันนี้ เป็นการตรวจสอบเพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้ผล ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. เป็นตัวชี้วัดที่

ก.พ.ร. วางฐาน เพื่อให้มหาวิทยาลัย หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีโอกาสย้อนกลับไปมองการทำางานของตัวเอง

เพื่อให้การพัฒนามีโอกาสขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้  เพราะถ้าหากมีความเข้าใจในตัวชี้วัดทุกตัว และมหาวิทยาลัยสามารถ

นำาเอาไปใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยดำาเนินการตามคำารับรองฯ นั้นไปใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำางานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทำาให้ได้เอกสารกระดาษ มา 1 ปึก แต่ควรได้ผลสัมฤทธิ์ของ

การเอาตัวชี้วัดไปใช้ จากที่ไปตรวจประเมินมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีการพัฒนาในลักษณะก้าวกระโดด เพราะ

ไม่นำาเอาตัวชี้วัดเหล่านี้ไปปฏิบัติ แต่มีผลการประเมินที่สามารถทำาคะแนนได้เต็ม มีเอกสารการดำาเนินงานได้ครบ

ทุกขั้นตอน แต่ไม่ได้นำาเอากระบวนการของตัวชี้วัดไปใช้ ซึ่งเป็นการเสียทั้งงบประมาณ และเสียเวลาของบุคลากร

และตรงนี้หมายถึงมหาวิทยาลัยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย ในปีนี้ก็จะตรวจตัวชี้วัดเดิมแต่จะมีตัวชี้วัดตัวใหม่ที่

เป็นฐานของ สมศ. จะเป็นตัวที่ทาบระหว่างการพัฒนาระบบภายในและระบบสู่มาตรฐานที่ สมศ.จะมาวัดและ

ประเมินสถาบันการศึกษาทุกๆ 5 ปี ซึ่งการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัย สมศ. ได้กำาหนดกรอบระยะเวลา

ของการติดตามและประเมิน สถาบันการศึกษาทุกๆ 5 ปี ถ้ามหาวิทยาลัยได้รับการประเมินภายนอก รอบที่ 2

ดร.อรพินท์  สพโชคชัย

ที่ปรึกษ�ด้�นประเมินผล จ�กสำ�นักง�น สมศ.
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ไปแล้ว ดังนั้นในอีก 3 ปี ข้างหน้า มหาวิทยาลัย ก็จะมีเวลา และสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลไกกระบวนการ

ต่างๆ ที่ไม่ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. นี้ได้ ก่อนที่ สมศ.มาตรวจประเมินภายนอกในรอบต่อไป

 มีตัวชี้วัดหลายตัว ที่เป็นจุดเน้นของ ก.พ.ร. ที่เป็นตัวพัฒนากลไกภายในของมหาวิทยาลัย ถ้ามหาวิทยาลัย

มีระบบการบริหารจัดการภายใน ระบบบริหารด้านบุคลากร ระบบจริยธรรมจรรยาบรรณดีก็จะนำาไปสู่การพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตัวจริยธรรมจรรยาบรรณจะมีในกฎหมายที่เรียกว่า ก.พ.อ. ที่ สกอ. กำาหนดไว้โดยมีคณะกรรมการ

ระดับชาติเป็นผู้กำาหนด และตัวชี้วัดตัวนี้ถ้าทำาได้ดี ตัวนี้สามารถใช้บริหารความเสี่ยงและเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับมหาวิทยาลัยได้  

 ดงันัน้จะเหน็วา่ตวัชีว้ดัทัง้  18  ตวั มปีระโยชนม์าก ถา้มหาวทิยาลยั นำาไปใชใ้หเ้ปน็ประโยชนอ์ยา่งจรงิจงั และตวัชีว้ดั

เหล่านี้จะเกี่ยวพันไปถึงการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของมหาวิทยาลัยด้วย เพราะถ้าเราสามารถทำ าตัว

ชี้วัดเหล่านี้ได้ในระดับที่สามารถกำาหนดการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ ก็จะเป็นผลในการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัย

ในรอบต่อไปด้วย และในวันนี้จะไม่มีการสรุปผลการประเมิน เนื่องจากมีตัวชี้วัดหลายตัวที่จะต้องนำาไปพิจารณานาการ

ให้คะแนน เทียบกับของมหาวิทยาลัยอื่น แต่ผู้รับประเมินตัวชี้วัดนั้นๆ จะสามารถทราบคะแนนเบื้องต้นอย่างคร่าวๆ ได้ 

 แจ้งว่าในปีนี้ที่คณะประเมินจะไม่สรุปผลคะแนนประเมินให้ทราบทันที เนื่องจากมีตัวชี้วัดหลายตัวในปีนี้ส่วนมาก

จะเป็น Milestone ซึ่งลักษณะที่มีการดำาเนินการเป็นขั้นตอน  เป็นการดำาเนิการที่มีกระบวนการในการทำางาน และแต่ละ

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการทำางานที่แตกต่างกัน  และแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกันด้วย  ซึ่งตัวชี้วัดของท่าน

อาจจะมีกระบวนการขั้นตอนหลายขั้นตอน แต่อีกมหาวิทยาลัยอาจเพียงขั้นตอนเดียว แต่ผลลัพท์ที่ได้เหมือนกัน ซึ่งคณะ

กรรมการจะต้องนำาไปพิจารณาร่วมกันว่า แต่ละมหาวิทยาลัยควรจะได้คะแนนเท่าไร ในตัวชี้วัดซึ่งก็จะแจ้งผลมาเป็นทางการ

พร้อมยอดเงินรางวัลที่มหาวิทยาลัยจะได้รับด้วย ซึ่งในปีนี้ท่านอาจจะได้รับเงินรางวัลน้อยลงมาก กว่าปีที่ผ่านๆ มา อาจจะ

เป็นเพราะด้วยความเป็นไปของบ้านเมือง ณ ปัจจุบันนี้  และด้วยคะแนนที่ได้น้อยลง และขอโทษถึงความล่าช้าในเรื่องการ

เจรจาคำารับรองฯ ส่วนในเรื่องของการประเมินผลฯ เนื่องจากงบส่วนนี้สำานักงาน กพร. ถูกตัดหมดเลย ซึ่งงบในส่วนนี้เราจะ

ได้งบเหลือจ่ายของส่วนอื่นๆ  มารวมกัน จึงสามารถใช้สิทธิทำาตรงนี้ได้ ซึ่งในทำางานครั้งนี้มีคณะทำางานเพียง 3 ท่าน ที่ต้อง

รับผิดชอบมหาวิทยาลัยถึง  67 แห่ง

น�งส�วจตุพร พูลแก้ว

ผอ.กลุ่มม�ตรฐ�นก�รติดต�มประเมินผลสถ�บันอุดมศึกษ� สำ�นักง�น ก.พ.ร
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำาเร็จของ

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระดับความสำาเร็จการพัฒนาครู

“กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา
รูปแบบปราสาทผึ้ง

ระดับความสำาเร็จของแผนการบริการ

วิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้ม
แข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs University)

2.

โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน (ช่าง
กระจกและช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก)

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วย

เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำาเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น 

รวมทั้ง วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระ
ราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

2

3.1

3.2

3.3

3

ตัวชี้วัด

ที่
ชื่อตัวชี้วัด

นำ้าหนัก

ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน

ตนเอง

ผลการ
ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำาเร็จของร้อย

ละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง

1 5

5

2.5

2.5

2.5

10

N/A

N/A

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

N/A

N/A

N/A

ไม่แจ้งผล

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

N/A

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

1.

1.

2.

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ต�ร�งสรุปผลก�รติดต�มก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2552
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุน�ยน พ.ศ. 2553 เวล�  09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อ�ค�ร 10 ชั้น 2 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นำ้าหนัก : ร้อยละ 42)

1.

3.

4.

ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน

จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่บรรลุ

ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้  

ควรมีการประเมินโครงการโดยการ
สัมภาษณ์

ควรดำาเนินการตามเป้าหมายโครงการ

ที่ตั้งไว้
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1.

1.

2.

1.

2.

1.

โครงการนี้เป็นโครงการ

ที่ดี เพราะมีการขยายผล

ได้จริงและเปิกโอกาสให้

นักศึกษา นักเรียน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ควรมีการถ่ายทอดผล

สำาเร็จลงสู่การปฏิบัติใน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการ

บรรลุในตัวชี้วัด 
ควรจัดสรรงบประมาณ
และบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อ  

การดำาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

ควรนำาผลสำาเร็จเพื่อต่อ
ยอดในการนำาสู่การพัฒนา

ชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย 

ควรจัดสรรงบประมาณ

และบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อ

การดำาเนินงานอย่างต่อ
เนื่อง 

การนำาผลการดำาเนินงาน

ขยายผลไปสู่กลุ่มผู้ใช้

อย่างเป็นรูปธรรมและมี
การติดตามประเมินผลเพื่อ

พัฒนาต่อไป 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เป่าแก้วเบื้องต้นส่งเสริมอาชีพ

แก่ท้องถิ่น

โครงการพัฒนาและส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรในชุมชน

โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิต

สำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ที่

ชื่อตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

1.

1.

2.

3.

4.

 -

 -

 -

โครงการค่ายเยาวชนไอซีที8.

โครงการค่ายคณิตศาสตร์

โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อ

พัฒนาพลังงานในระบบการเกษตร
ทางเลือกภายใต้วิกฤติการณ์ภาวะ

โลกร้อน

โครงการคลินิกรักษาสัตว์และ
ผสมเทียม

การส่งเสริมศักยภาพการผลิตโค

ขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยง

ปศุสัตว์

9.

10.

11.

1.

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

ไม่แจ้งผล

5.0000

5.0000

ไม่แจ้งผล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ระดับความสำาเร็จของการส่งเสริมและ

สืบสานโครงการตามแนวพระราชดำาริ

3.4 2.5 5.0000

5.0000

-

5.0000

 -

 -

 -

5.

6.

7.

การนำาความรู้ไปใช้ 65 % ดำาเนินการ

อย่างไร และขอดูแบบสอบถามที่ได้ส่ง

ไปว่ามีลักษณะของคำาถามอย่างไร 

ทำาไมร้อยละตัวชี้วัดถึงสูงถึงร้อยละ 90

 - เนื่องจากโครงการนี้กลุ่มเป้าหมาย  

คือ นักศึกษา นักเรียน จึงมีเกณฑ์วัด

ความรู้ความเข้าใจต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90

จำานวนผู้เข้ารับการอบรมมาก เพราะ

มีโอกาสให้โรงเรียนส่งเข้าอบรมไม่มี

การเก็บเงินเพราะเรามีทุนสนับสนุน

จำานวนหนึ่ง 
ทำาไมวัดความรู้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีการ 

Pre Test และ Post Test ครั้งที่ 2  

สอบวัดความรู้แต่ละฐาน

ผลของการอบรมค่ายฯ ทำาให้มีการ 
ขยายผลต่อไปได้ร้อยละ 20 มี 5 

โรงเรียน ที่เข้าอบรมแต่มี 1 โรงเรียน 
ที่จัดกิจกรรม ค่ายฯ ขยายผลต่อ
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2.

4.

5.

3.

ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นำ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ 

สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้

งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์

ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

จำานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก

ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่

ได้งานทำาตรงสาขาที่สำาเร็จการศึกษา

มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

(ร้อยละ 7)

โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน

สำาหรับครูโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครสนองพระราชดำาริ : 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โรงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพ

เพื่อครัวเรือนและชุมชน

โครงการร่วมมือหมู่บ้านราชภัฏ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีโครงการย่อย 5 โครงการดังนี้ 
  - โครงการที่ 1 โครงการพัฒนา
ครู ด้านการทำาวิจัยในชั้นเรียน

  - โครงการที่ 2 โครงการถ่ายทอด

ความรู้นำ้าหมักชีวภาพและปุ๋ย
อินทรีย์ต้นแบบ

  - โครงการที่ 3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนจนตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

  - โครงการที่ 4 โครงการจัดอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

  - โครงการที่ 5 โครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนา
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4

4.1.1

4.1.4

4.1.2

4.1

ตัวชี้วัด
ที่

ชื่อตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

17

3

2

2

7

 3.6572 

5.0000 

5.0000 

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

 3.6572

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

 -

 -

การตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์

ปริญญาโทหรือเอกล่วงหน้า กำาหนด

ให้ตีพิมพ์ได้ไม่เกิน 2 เดือนของ

ปีงบประมาณที่สำาเร็จการศึกษานั้น 

1.

1.

2.

-

การดำาเนินงานมี 2 รุ่น    

มีการวัดความรู้ความเข้าใจอย่างไร 

 -

 -

 -

 - 

 - 

 -

2. ควรจัดสรรงบประมาณและ

บุคลากรเพิ่มเติม เพื่อการ  

ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1.

2.

3.

1.

2.

ควรเขียนสรุปผลประเด็นการประเมิน 

ความรู้ความ เข้าใจ ความพึงพอใจให้

ละเอียด
มีผลการนำาไปใช้ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมดี

มีจำานวนผู้เข้าร่วมการอบรมเกิน

เป้าหมายที่วางไว้ดี

การประเมินผลเกี่ยวกับด้านความรู้

กลุ่มครู ชาวบ้าน มัคคุเทศก์
การจัดการอบรมกลุ่มครู ควรมีสื่อ

ด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาการวิจัย

1.

2.

มีการอธิบายประเด็น

คำาถามแก่ชาวบ้านเพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องมี

การดำาเนินงานตามต้นแบบ 
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ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ

ชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจำาและ/หรือนักวิจัยประจำา

มาตรฐานด้านการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ (ร้อยละ 10)

4.2.1

4.2

ตัวชี้วัด
ที่

ชื่อตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

4

10

4.2500 -

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

1.

1.

มีการสนับสนุนให้นักวิจัย

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้ 

มากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและที่สำาคัญ

ต้องเก็บหลักฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ

ตอบรับจากหน่วยงานที่ไป

นำาเสนอรูปเล่มหรือแผ่น 
CD ของ Proceeding 

(หน้าปก/สารบัญ/ Full 
paper ของผู้นำาเสนอ) 

เป็นต้น

การเขียนรายงานผล

การนำาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จะต้องระบุวัน/

เดือน/ปี/สถานที่ ที่นำาผล
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้

ชัดเจนในปีงบประมาณ

ที่รายงานและแนบหลัก
ฐานการนำาผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์โดยหลักฐาน
แสดงอาจเป็นวีซีดี 

ภาพถ่ายที่เห็นป้าย

ข้อความการอบรม/
สัมมนาที่ระบุชื่อเรื่องที่

อบรม/กำาหนดการ/วัน/
เดือน/ปี(ในกรณีที่เป็น

การนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์โดยการเผยแพร่/

บรรยาย)ระบุกลุ่ม
เป้าหมาย(พร้อมจำานวน) 

ด้วยจะเป็นหลักฐานแสดง

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

1. 

2.

1. 

2.

3.

1. 

เอกสารหลัฐานควรเป็นผลงานวิจัย

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระยะเวลาของการ

ประเมินและเอกสารจะต้องเป็นเล่ม 
Proceeding เท่านั้น (ในกรณีที่ไปนำา

เสนอผลงานวิจัยทั้งในรูป Oral และ
 Poster)

ในกรณีที่มีหลักฐานเป็น abstract 

book ควรมีหนังสือยืนยันจากหน่วย
งานที่ไปนำาเสนอว่าได้ส่งบทความฉบับ

สมบูรณ์นั้นไปตีพิมพ์เป็น Proceeding 
แล้วแต่อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

หลักฐานการนำาผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ไม่ตรงกับชื่อที่รายงานผล
ตามคำารับรอง 

หลักฐานการนำาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ยังไม่ชัดเจน 

วันและเวลาที่นำาผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ไม่อยู่ในช่วงเวลปีงบประมาณ 
ที่รายงาน 

ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ที่นำามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์
ประจำาและ/หรือนักวิจัยประจำา

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการ

จดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพ

จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์

ประจำาและ/หรือนักวิจัยประจำา

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา

ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาสถาบัน

สู่ระดับสากล

4.2.2

4.2.3

6

5

3

3

5

5

 4.1275 

(25 เร่ือง)

 2.5347 

4.0000

2.4271

(17 เรื่อง)

-

-

จำานวนหลักฐานการนำาผลงานวิชาการ

ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้

รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือ

ได้ไม่ตรงกับตามรายงานผลตาม

คำารับรอง 

 -

 -

 -

 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นำ้าหนัก : ร้อยละ 15)
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ระดับความสำาเร็จของการประกัน
คุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับความสำาเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา

ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงนำ้าหนักรักษาในการมาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการ

1.  การลงทะเบียนเรียน

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการ

ประเมินของ สมศ.

7

7.1

8

10

9

7.2

10

7

2

3

2

3

5.0000  

5.0000  

5.0000  

5.0000  

 4.4600 

4.0000 

5.0000 

ไม่แจ้งผล

5.0000

 4.4600  -

ขาดการทบทวนกลไกการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับความ

เป็นจริง คือ หลายหน่วยงานมีการ

คัดลอกจากหน่วยงานอื่น หรือตาม

ผลสรุประดับมหาวิทยาลัย  

ขาดหลักฐานหรือรายงานการติดตาม
ความก้าวหน้า (ขั้นตอนที่ 4) ของ

การพัฒนาตามแนวทาง PDCA

1.

2.

1.

1.

1.

2.

1.

 -

ข้อมูลในรายงานกับข้อมูลจริงไม่

ตรงกัน 

 -

มีวิธีการจัดเก็บแบบไหน
 - ให้เพิ่มวันที่ลงในแบบฟอร์มด้วย

 - ขอไฟล์ข้อมูลจากหน่วยงานและ

ต้องเช็คความถูกต้องด้วยว่าข้อมูล

ที่ส่งรายงานผลกับข้อมูลที่กรอกใน

 -

ทุกหน่วยงานควรมีการ
ทบทวนกลไกการดำาเนิน

งานประกันคุณภาพตาม

บริบทของตนเอง ว่าที่

ผ่านมามีปัจจัยแห่งความ

สำาเร็จ ปัญหา อุปสรรค 
ด้านใดบ้าง ควรแก้ไข

อย่างไร เช่น มีปัญหา
ด้านบุคลากรที่ดำาเนินงาน

ประกันคุณภาพ จะแก้ไข
อย่างไร เป็นต้น 

ควรมีการติดตามความ

ก้าวหน้าและจัดทำารายงาน
เสนออธิการบดีหรือคณะ

กรรมการติดตามประเมินฯ
ก่อนจัด SAR  เช่น มี

บันทึกการประชุมการ

รายงานความก้าวหน้า
ของการดำาเนินงานที่ได้

พัฒนาตามผลการทบทวน
ในปีที่ผ่านมา 

ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บจริง

กับรายงานให้ตรงกัน

 - 

 -

 -

 - 

 -

ตัวชี้วัด
ที่

ชื่อตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ

บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ

สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

6.1

6.2

2.5

2.5

 4.8280  

 4.2420 

 4.8280 

 4.2420 

 -

 -

 -

 -

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นำ้าหนัก : ร้อยละ 10)

2. การขอใบแสดงผลการ
ศึกษา(Transcript )
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1.

2.
3.

4.

1.

2.

นับเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไร

มีวิธีการจัดเก็บแบบไหน
ระบบ VSLS มีขั้นตอนอย่างไร

มี 2 เครื่องสามารถใช้ Program  

เดียวกันและระยะเวลาเดียวกันได้หรือ
ไม่(เข้าฐานข้อมูลเดียวกันได้หรือไม่)

ระดับความสำาเร็จของการจัดทำา

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

11 3 5.0000 5.0000 1.

1.

ทำาเอกสารรายละเอียด

ได้ครบทุกขั้นตอนและ
ขอเป็นแบบอย่างให้

วิทยาลัยอื่นๆ

-

ระดับคุณภาพของการกำากับดูแล 

ตามหน้าที่และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยและการถ่ายทอด
เป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัย

สู่สถาบันอุดมศึกษา

ระดับคุณภาพของการกำากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย

12

12.1

10

5

5.0000  

5.0000  

5.0000 

5.0000 

 -

แรงจูงใจในการการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการสภา เช่น ให้กรรมการ

สภา เขียนในสิ่งที่ประทับใจใน
รอบ 12 เดือน หรืออะไรที่เป็นปัญหา

เกี่ยวกับการทำางานในตัวท่าน และ

ปัญหาที่ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร  

ซึ่งการตอบอาจเป็นการสรุปรอบโต๊ะ

ประชุม และอะไรที่เป็นจุดเด่นต้องรักษา
ไว้หรืออะไรเป็นจุดต้อยที่ต้องแก้ไข  

เพื่อให้สภาและมหาวิทยาลัยปรับ

เข้าหากัน 

สภามีการทบทวนบทบาทหน้าที่หลัก

หรือไม่ พร้อมให้รายงานความ
ก้าวหน้าทุกๆ 2 เดือน เช่นการติดตาม

มติสภาโดยอาจกำาหนดเป็นไตรมาส

 - 

สภามหาวิทยาลัยควรมี
การประเมินตนเอง เพื่อ

ทราบผลการดำาเนินการ
ของสภามหาวิทยาลัย  

และนำาไปสู่การพัฒนาต่อ

ไป โดยอาจประเมินแบบ

ไม่เป็นทางการ กล่าวคือ  

พูดคุยในประเด็นต่างๆ 
เช่น จำานวนกรรมการที่มา

และไม่มาประชุมในแต่ละ

ครั้ง  การกำาหนดวาระที่

จะนำาเข้าที่ประชุมสภาฯ  

การติดตามผลการดำาเนิน
งานตามมติที่ประชุมสภาฯ

ในวาระที่ต้องมีการติดตาม

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (นำ้าหนัก : ร้อยละ 30)

1.

2.

1.

เวลาในรายงานผลกับเวลาใน

แบบฟอร์มไม่ตรงและสอดคล้องกัน

เพิ่มวันที่ในแบบฟอร์มต้องมีทั้งวัน
เริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนงานด้วย

มีวิธีการจัดเก็บแบบไหน

 - ค่าคะแนนรวมในรายงานผลไม่

ตรงกับแบบฟอร์ม (สรุปไม่ตรงกับ
จำานวนจริง)

 - ส่งผลกระทบต่อเวลารวมจริง

เนื่องจากระยะเวลาเริ่มต้นกับระยะ

เวลาสิ้นสุดไม่ถูกต้องและสอดคล้องกัน

 -

 -

3.

4.

การขอหนังสือรับรองการเป็น

นักศึกษา

การออกหนังสือรับรองข้าราชการ

และบุคลากร

ตัวชี้วัด
ที่

ชื่อตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

แบบฟอร์มต้องถูกต้องและสอดคล้อง

กัน
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2.

3.

4.

5.

หรือสิ่งที่ประทับใจ /ปัญหา

อุปสรรค ในการร่วมประ

ชุมสภาฯ แต่ละครั้งใน

รอบ ๑๒ เดือน เป็นต้น  
หรืออาจประเมินโดยใช้

แบบสอบถาม

สภามหาวิทยาลัยควรมี

การทบทวนบทบาทหน้าที่

และภารกิจหลักทุกปี
พร้อมให้รายงานความ

ก้าวหน้าทุก  ๒ – ๓

เดือน เช่น การติดตามผล
การดำาเนินการของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องหลังจาก
แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย

ไปแล้วโดยอาจกำาหนดเป็น
รายไตรมาส

สภามหาวิทยาลัยควรมี
การกำาหนดวาระการ

ประชุมของคณะ

อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัยเป็นราย

ไตรมาสให้ชัดเจน โดยอาจ
จัดทำาในรูปแผนวาระการ

ประชุมเพื่อให้เห็นภาพ

วาระการประชุมในแต่ละ
เดือนที่แน่นอนและชัดเจน

เช่น สรุปผลการประชุม
ของสภาวิชาการ ผลการ
ดำาเนินงานของคณะ

กรรมการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย 

ผลการดำาเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย

การกระจายอำานาจ

สภามหาวิทยาลัยไปยัง

คณะกรรมการ/คณะ
อนุกรรมการต่างๆ นั้น 

ควรมีการทบทวนเป็น

ระยะๆ โดยอาจกำาหนด

เป็นวาระไว้ในแผนการ

ประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย

นอกจากเผยแพร่ในรูป

เอกสารแล้ว ควรเผยแพร่

ผ่านทางเว็บไซต์ด้วย

ตัวชี้วัด
ที่

ชื่อตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

3.

4.

5.

6.

7.

8.

สภามหาวิทยาลัยต้องมีการกำาหนด

แผนในแต่ละเดือนว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

ที่ต้องนำาเข้าสภา เช่น รายงาน 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ของมหาวิทยาลัยรายงานกิจการ

ส่งเสริมมหาวิทยาลัย รายงานสภา

วิชาการ เพื่อกำาหนดเป็นวาระประจำา 

เป็นต้น 

รายงานเกี่ยวกับการเงินให้เก็บไว้
อย่างน้อย 10 ปี รวมถึงข้อมูลที่นำา

ขึ้นเว็บไซต์ด้วย 

มติสภามหาวิทยาลัยควรมีการเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์

กรณีมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เข้าร่วมประชุมจำานวนน้อยควรมีการ

ขอความร่วมมือจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยควรมีการประเมิน

ตนเอง ซึ่งอาจทำาได้ 2 หรือ 3 วิธี เช่น   
การประเมินแบบไม่เป็นทางการ วิธีที่ 1 

การพูดคุยร่วมกันโดยจะใช้ข้อมูล

ประกอบด้วยกัน 3 อย่าง 
คือ

1. จำานวนกรรมการที่มาประชุม เพื่อนำา
เอาแผนงานปีที่แล้วมาทบทวนและ

ประเมินร่วมกัน    

2. สภามหาวิทยาลัยมีการกำาหนดวาระ
อย่างไรบ้าง   

3. ผลการดำาเนินงานตามวาระต่างๆ 
ซึ่งผลที่ได้ออกมานั้นจะเป็นการทบทวน
วาระเพื่อให้ได้แผนต่อไป วิธีที่ 2 

การประเมินแบบจากแบบสอบถาม
วิธีที่ 3 ประเมิน 360 องศา 

เรื่องการกระจายอำานาจสภา

มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวนเป็น
ประจำา ซึ่ง ถือเป็นวาระหนึ่งที่จะต้องมี

การทบทวน หรืออาจเป็นลักษณะให้

อธิการบดีทบทวนแล้วนำาเข้าเสนอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบก็ได้
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ตัวชี้วัด
ที่

ชื่อตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้า

หมายของสภามหาวิทยาลัยสู่

การปฏิบัติ

12.2 5 5.0000  5.0000 1.

2.

3.

4.

การทบทวนวิสัยทัศน์ควรมีการกำาหนด

แผนไว้ให้ชัดเจนซึ่งอาจจะทบทวนสั้นๆ

ในทุกๆ ปี ว่าคลอบคลุมหรือไม่เพื่อจะ

ได้นำาไปทำาแผนงบประมาณประจำาปี
วาระที่จะต้องมีประจำาทุกๆ ปี

การประเมิน อธิการบดี การทบทวน

บทบาทภารกิจ การประเมินตนเอง

การประเมินผู้บริหารการประเมินผล

ของมหาวิทยาลัย วาระการวางแผน
ของปีถัดไป

ยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยควร

มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย  
และมีการแสดงผลตอบรับจากผู้รับ

ข้อมูล หรือแผนการปฏิบัติงาน (KPI) 
ซึ่งควรมีการวางระบบการสื่อสารที่ดี 

โดยอาจใช้ 3 รูปแบบ คือ   
1) การประชุมโดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วม

ประชุม  
2) การขึ้นเว็บไซต์และนับจำานวน

ผู้เข้าชม พร้อมทั้งมีคู่มือที่จะสื่อให้ทราบ  

3) จัดทำาเป็นจดหมายเวียนชี้แจง
การเข้าสู่เว็บไซต์ว่าสามารถเข้าไป

ดูข้อมูลได้อย่างไรซึ่งก็ถือว่าเป็นอีก
หนึ่งช่องทางประกอบกับ เป็นคู่มือได้

เช่นกัน

เรื่องอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละสถาบันจะมี

ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น ความ
เสี่ยงด้านภาพพจน์และชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ

ทำาให้ปีการศึกษาต่อไป ไม่มีนักศึกษา
เข้าเรียนหรือความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยปทุมวัน

ผลกระทบคือทำาให้นักศึกษาไม่ประสงค์
ที่เข้าศึกษาต่อ เป็นต้น เพราะฉะนั้นใน

การบริหารความเสี่ยงก็คือการป้องกัน

ไม่ให้เกิดขึ้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะทำา

อย่างไรให้คนอยากเข้ามาเรียน นั่นก็

หมายถึงมหาวิทยาลัยต้องรู้เป้าของ
ความเสี่ยงและก็มีการบริหารจัดการ

เพื่อรักษาระดับคุณภาพ  ส่วนภาพ

ลักษณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สื่อให้เห็นถึง

การยอมรับ ในสังคมซึ่งแต่ละแห่งจะ

มีจุดความเสี่ยงสูงสุดเพียงจุดเดียวซึ่ง
ต้องมีการวิเคราะห์หาจุดความเสี่ยง

นั้นและเมื่อทราบก็ดำาเนินการป้องกัน

และแก้ไขจากนั้นความเสี่ยงเรื่องนี้ก็

จะเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงเรื่องอื่นแทน

1.

2.

3.

วาระที่ควรบรรจุเป็น

วาระประจำาปี ได้แก่ การ

ประเมินผลการทำางานของ

มหาวิทยาลัย (อธิการบดี)  
การทบทวนบทบาท

ภารกิจของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย การ

ประเมินตนเอง ของสภา

มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยควรมี

ยุทธศาสตร์ในช่องทางการ

สื่อสารที่หลากหลาย และ
มีการแสดงผลตอบรับ

จากผู้รับข้อมูล  โดยอาจ
จัดให้มีเว็บไซต์ของสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร

กับสภามหาวิทยาลัย และ
ควรมี  Block ที่ระบุ

จำานวนผู้เข้าชม 

สภามหาวิทยาลัยควร
กำากับดูแลสิ่งที่เป็น

ความเสี่ยงสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละ

สถาบันอาจมีความเสี่ยง

ที่แตกต่างกัน  เช่น บาง
สถาบันมีความเสี่ยงด้าน

ภาพพจน์และชื่อเสียงของ
สถาบัน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อจำานวนนักศึกษาที่สนใจ

เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา
ต่อๆ ไป หรือความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยของ

นักศึกษาในสถาบัน
การศึกษาบางแห่งของ

กรุงเทพฯ ทำาให้ผู้ปกครอง

ไม่ต้องการให้บุตร/หลาน 

เข้าศึกษาในสถานศึกษา

ดังกล่าว  ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อจำานวนนักศึกษาใน

ปีต่อๆ ไป เช่นกัน ฉะนั้น

ควรมีการวิเคราะห์

ความเสี่ยงสูงสุดของ

มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะ
ดำาเนินการบริหารความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดขึ้น  
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ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงต้องหา

อัตลักษณ์ของตนเองให้ได้และสำารวจ

ตลาดเพื่อทำาการวิจัยในเรื่องนั้น ๆ

เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้รับการจัด
อันดับต่อไป 

ตัวชี้วัด
ที่

ชื่อตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

1.

2.

3.

ระดับความสำาเร็จในการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติราชการ

13 2 5.0000  5.0000 คณะกรรมการเสนอแนะและขอเอกสาร

ประกอบเพิ่มเติม ในประเด็น ดังนี้ 

 1) ประเด็นที่ 1 

  - คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานที่มีการ

เปลี่ยนแปลง นำาเสนอให้เห็นทั้งคณะ
ทำางานชุดเก่าและคณะทำางานชุดใหม่ รวม

ถึงคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานย่อยทุกชุดที่

เกี่ยวข้อง

  - เอกสาร/บันทึกข้อความ ที่แสดงให้เห็น

ถึงเนื้อหา/รายงานสรุปผลที่ให้มองเห็นภาพ
การเชื่อมโยงจากประเด็นเดิมสู่ประเด็นใหม่ 
 2) ประเด็นที่ 2

  - หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการ/

แนวทาง/ช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 5 ระดับ

ของการมีส่วนร่วม
 3) ประเด็นที่ 4 

  - หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใน

การติดตามความก้าวหน้า การดำาเนินงาน
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประชุม กลุ่มย่อย
รายงานการติดตามประเมินผล (ราย 3 

หรือ 6 เดือน) และรายงานการประชุม

คณะทำางานที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง
กับการประชุมสภาที่เลือกประเด็น “หอพัก

แสนสุข” สู่การปฏิบัติในปีต่อไป

การทบทวนขั้นตอนใน

ประเด็นที่ 1 ควรดำาเนิน

การ ดังนี้ 

 - ทบทวนผลการดำาเนิน

การ ข้อเสนอแนะในปี
ที่ผ่านมา โดยทำาการ

วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ในด้านการมีส่วนร่วมทั้ง 5 

ระดับ และวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการดำาเนิน
งานเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ

ดำาเนินงานในปีต่อไป 

การดำาเนินงานใน
ประเด็นที่ 2 

 - มีวิธีการ/แนวทาง/ช่อง
ทาง ที่เปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน

ร่วม อย่างไร ทั้ง 5 ระดับ
การมีส่วนร่วม ควรมีการ

อธิบายให้เห็นขั้นตอนที่
ชัดเจน โดยมีหลักฐาน

ประกอบ ได้แก่ รายงาน

การประชุม ภาพประกอบ 
มีการระบุวันที่ชัดเจนและ

สอดคล้องกับการดำาเนิน
งานที่ระบุไว้ในแผน

 - นำาผลจากการดำาเนิน

งานในขั้นตอน 5 ระดับ สู่
การจัดทำาแผนซึ่งเกิดจาก

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

การดำาเนินงานในประเด็น

ที่ 4 ควรดำาเนินการ ดังนี้ 
 - ในการดำาเนินการ

ติดตามความก้าวหน้าของ
การดำาเนินงาน มีวิธีการ

ทำาอย่างไร ต้องมีรายงาน

ผลประกอบชัดเจน โดยมี

รูปแบบ วิธีการของการ
ติดตามความก้าวหน้าที่

ชัดเจน มีรายงานความ

ก้าวหน้าและภาพประกอบ
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ตัวชี้วัด

ที่
ชื่อตัวชี้วัด

นำ้าหนัก

ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา

บุคลากร หลักสูตรและการเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูล

ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต

14 3 N/A  1.0000 -1) ประเด็นที่ 1 

สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมี

งานทำาของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐาน

กลางที่สำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) กำาหนดทั้ง 5 

ฐานข้อมูล 

ในการส่งชื่อ URL ให้กับ

สกอ. ควรมีการติดตาม
และยืนยันการส่งหนังสือ 
ตลอดจนข้อมูลที่ดำาเนิน
การจัดส่ง กับเจ้าหน้าที่

สำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
การจัดเก็บหลักฐานควร

จัดเก็บให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และทันสมัย  
การเรียงลำาดับหลักฐาน

ในระบบ ควรแสดงเฉพาะ
เอกสารที่สอดคล้องกับ

ประเด็นในตัวชี้วัด และ
เรียงเป็นลำาดับ ตาม
ประเด็นเพื่อให้ตรวจหลัก

ฐานได้ง่ายขึ้น
ใช้กระบวนการพัฒนา

หลักสูตร ตัวชี้วัดที่ 18 
และกระบวนการขั้นตอน
การใช้งานระบบบริหาร

งบประมาณ ส่วนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของ

หน่วยงาน 
มีการกำาหนดสิทธิในการ
เข้าสู่ระบบให้กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 
ว่าแต่ละคนมีสิทธิในการ

การเข้าถึงข้อมูลได้มาก
น้อยแค่ไหน 

1.

2.

1.

1.

1.

2) ประเด็นที่ 2

สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคล
ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการ
มีงานทำาของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อ

เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมรายชื่อคณะทำางานผู้รับผิดชอบ
จัดทำาข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

(ตามประเด็นที่ 1) ให้ สกอ. ภายในเวลา
ที่กำาหนด 
3) ประเด็นที่ 3 

สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลผล
การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือ

แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำาเนิน
งานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ครบถ้วน

ถูกต้อง และทันสมัย
4) ประเด็นที่ 4

สถาบันอุดมศึกษาจัดทำาหรือทบทวนฐาน
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 

กระบวนการ

 
5) ประเด็นที่ 5
สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลด้าน
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ระบบ 

ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต 
และข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนปฏิบัติราชการ และคำารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม
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ตัวชี้วัด

ที่
ชื่อตัวชี้วัด

นำ้าหนัก

ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

ควรมีแบบสอบถาม/

เอกสารที่ระบุได้ว่าผู้ใช้งาน

ระบบมีความต้องการ
อะไร และเมื่อได้ผล

จากแบบสอบถาม/แบบ

ประเมินแล้ว นำามาปฏิบัติ

แก้ไข หรือปรับปรุง

อย่างไร และเมื่อปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ผลเป็นอย่างไร

ให้ดำาเนินการจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานทุก

ขั้นตอน

รายงาน/เอกสาร ที่แสดง
ได้ว่ามีการนำาผลจากระบบ

ติดตาม เฝ้าระวังและเตือน

ภัย ไปใช้ในการติดตาม 

และมีวิธีการติดตาม
อย่างไร ติดตามแล้ว

ได้ผลเป็นเป็นอย่างไร

1.

2.

6) ประเด็นที่ 6

สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม 

เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/

โครงการสำาคัญ

ให้มีการทบทวนผลการ

ดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา
ว่าประสบผลสำาเร็จหรือ

มีปัญหาอย่างไร และ
ปรับปรุงให้เหมาะสม ที่

ละเอียดมากกว่าเดิม

จัดทำาหรือ JD ของแต่ละ
ตำาแหน่งงาน ตามบริบท

ของมหาวิทยาลัย โดยให้มี
ลักษณะพิเศษหรือเฉพาะ 

ที่แตกต่างจาก ก.พ.

จัดทำา JS ให้ครบทุก

ตำาแหน่งงาน 

สำารวจหรือรวบรวมความ

เชี่ยวชาญของบุคลากร
แต่ละคน และวิเคราะห์

ความสอดคล้องในแต่

ตำาแหน่ง แต่ละสายงาน  

(เดิมทำาไว้เฉพาะสายงาน

หลักๆ  3 สายงาน) 
สำารวจความต้องการ

พัฒนาบุคลากรเป็นราย

บุคคลให้ครบถ้วน (ที่ผ่าน

มายังไม่ชัดเจน ไม่ครบ

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

ระดับความสำาเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากรและการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

อุดมศึกษา

15 5 5.0000 ไม่แจ้งผล ต้องมีการทบทวนผลการดำาเนินการ

ในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดทำาแผน
พัฒนาบุคลากร

ต้องมีการจัดทำาคำาบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description :JD) ของแต่ละ

ตำาแหน่งงานให้ครบทุกตำาแหน่งงาน)

 

ต้องมีการจัดทำา คุณลักษณะที่ต้องการ

หรือจำาเป็น(Job Specification : JS) 
สำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งงานต่างๆ หรือ

คุณลักษณะสำาคัญการพัฒนาตามสาย

งาน ทุกตำาแหน่งอย่างชัดเจน  

ต้องมีการวิเคราะห์สมรรถนะบุคล

กรเป็นรายบุคคลและกำาหนดความ
เชี่ยวชาญของแต่ละคนไว้ด้วย

ก่อนจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร ต้องมี

การสำารวจความต้องการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรเป็นรายบุคคล
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ถ้วน มีบางคนที่ตอบ) โดย

ให้บุคลากรทุกคนจัดทำา

แผนพัฒนาตนเองตาม
ตำาแหน่งงานในทุกปี 

การประเมินบุคลากร

6.1 ต้องกำาหนดแบบ

ฟอร์มการประเมินให้

ครอบคลุมสมรรถนะตาม
ตำาแหน่งงานของแต่ละ

บุคคล (กำาหนดตัวชี้วัดราย

บุคคล) มีผลการพัฒนา มี

การประเมินที่สอดคล้อง

กับการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพ  โดยดูตัวอย่าง

ตัวชี้วัด

ที่
ชื่อตัวชี้วัด

นำ้าหนัก

ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

6.

6 การประเมินบุคลากร 

6.1 ต้องประเมินให้ครบถ้วนตาม

สมรรถนะในแต่ละตำาแหน่งงานของ
แต่บุคคล 

ระดับความสำาเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ

สถาบันอุดมศึกษา

16 3 5.0000 ไม่แจ้งผล มีการสรุปผลการทำางานของคณะ
กรรมการในปีที่ผ่านมาเพื่อเป็น

แนวทางการดำาเนินการในปีต่อไป 

ควรมีแผนในการป้องกัน  กำากับการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณาวิชาชีพควร

ระบุผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมด้วย 
การกำากับการปฏิบัติตามตัวชี้วัดควร

ระบุไว้ในรายงานการชุมและมีการ

รายงานการประชุมอย่างสมำ่าเสมอ 

ควรมีแผนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ประจำาปี และมีโครงการ/กิจกรรม

1.

2.

3.

4.

จัดทำาแผนการป้องกัน  
ทำากับการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ โดย

ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละ

กิจกรรม 

จัดทำารายงานการประชุม
โดยระบุครั้งที่ประชุมและ

รายงานผลการปฏิบัติ

ควรมีคณะกรรมการ

ติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง

1.

2.

3.

จากแบบประเมินของ 

ก.พ. และนำามาปรับให้
เหมาะสมกับบุคลากรฯ 

6.2 ให้มีการนำาผลการ
ประเมินไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาบุคลากรที่

ชัดเจน เช่น การพิจารณา
ความดีความชอบ การ

ให้รางวัลตอบแทน การ
ให้โบนัส  

จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร 
2 แผน คือแผนประจำาปี 

และแผนระยะ 5 ปี 
จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร
ที่สอดคล้องตาม ก.พ. 5 

มิติ พร้อมทั้งประเมินตาม
แผนให้ครบถ้วน

 
จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร
ที่สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพที่บุคลากรแต่ละ
คนมีส่วนในการรับผิดชอบ

7.

8.

9.

7.

8.

9.

6.2 ต้องประเมินผลการพัฒนาตนเอง
ด้วย
6.3 ต้องประเมินผลงานที่สอดคล้องกับ

การประกันคุณภาพด้วย
6.4 ผลการประเมินนำาไปใช้ประโยชน์

อย่างไร
6.5 ให้ดูแบบฟอร์มการประเมินของ 
ก.พ. เป็นตัวอย่าง 

ให้แยกแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 1 ปี 
ออกมาจากแผนระยะ 5 ปี เพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในการติดตามประเมินผล
การดำาเนินการตามแผนในปีนั้นๆ  
การประเมินแผนพัฒนาบุคลากรต้อง

ประเมินให้ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ตาม
มาตรฐานความสำาเร็จที่เป็นเป้าหมาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ก.พ. 
แผนจัดการความรู้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพหรือไม่



18 19

ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญ

17 5 5.0000 1.0000

มารองรับอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

มีการเผยแพร่แผนฯประจำาปีให้บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยรับทราบร่วมกัน 

ควรกระจายความรับผิดชอบให้คณะ

ต่างๆ ได้รับผิดชอบร่วมกันและควรมี
แผนการดำาเนินงานติดตาม 

5.

1.

สมำ่าเสมอและรายงาน

ต่อผู้บังคับบัญชา

กระจายความรับผิดชอบ

ให้คณะต่างๆรับผิดชอบ
และมีส่วนร่วม 
จัดทำาแผนการดำาเนินงาน
ติดตามประเมินผลเป็น

ระยะ 

การจัดทำา Portfolio ของ
อาจารย์ให้ได้ร้อยละ 75  
ซึ่งประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน

3.2 แผนการสอน

1.

2.

3.

ตัวชี้วัด

ที่
ชื่อตัวชี้วัด

นำ้าหนัก

ร้อยละ

ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ประเมินจาก

คณะกรรมการ

ประเด็น/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

ของคณะกรรมการ และจะพัฒนา

ให้ได้ระดับคะแนน 5

ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า

18 2 5.0000 4.0000 ไม่มีการประเมินคู่มือในการปฏิบัติงาน
สำาหรับผู้ใช้คู่มือ

1.

3.3 เทคนิควิธีการสอน
3.4 บันทึกผลการสอน

3.5 ความคิดเห็นของ

นักศึกษาต่ออาจารย์
3.6  การวางแผนเพื่อ

ปรับปรุงการสอน
การทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

สร้างระบบแรงจูงใจกำากับ
ติดตามและมาตรการ

ลงโทษ 

ควรมีการนำากระบวนการ
สร้างคุณค่าไปใช้หรือ

ปฏิบัติจริง 
ต้องมีการสร้างความ

เข้าใจในกระบวนการ

สร้างคุณค่าทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยกับผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ต้องมีการกระตุ้นถึง

ประโยชน์และความสำาคัญ

ของกระบวนการสร้าง
คุณค่าต่อการพัฒนา
องค์กรส่วนเสียทั้งหมด 

1.

2.

3.

4.

5.

นำ้าหนักรวม 97 4.0201 รอผลการประเมิน
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ภ�คผนวก
  ภ�คผนวก ก  ร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมประชุม

  ภ�คผนวก ข  คณะกรรมก�ร ก�รติดต�มก�รประเมินผลก�ร   

     ปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร

  ภ�คผนวก ค  ประมวลภ�พกิจกรรม
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ภ�คผนวก ก
ร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมประชุม
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ร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมประชุม
ก�รติดต�มก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร

ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สำานักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

นางสาวจตุพร  พูลแก้ว

นางสาวสุณี  มักผล

นางสาวสุภาภรณ์  ชัยศักดิ์ศรี

ดร.อรพินท์  สพโชคชัย

นางรชยา  อมรกิจสุนทร

นางสาวนพวรรณ  ศรีเกตุ

ผู้อำานวยการกลุ่มมาตรฐานการติดตามประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา

นักพัฒนาระบบราชการ

นักพัฒนาระบบราชการ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

นักวิชาการ

นักวิชาการ

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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นายปัญญา  มหาชัย

นายนิกร  สุขปรุง

ผศ.จรูญ  ขาวสีีจาน

ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์

ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์

ผศ.สุวรรณ  หันไชยุงวา

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์

นายพรเทพ  เสถียรนพเก้า

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์

นายวสันต์  ศรีหิรัญ

นายอภิวัฒน์  ปานทอง

นายสุดประไทย  บุพศิริ

นายกฤษณะ  กีวิไลย์

นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากดี

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา

ผศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล

ผศ.อรทัย  พันธ์สวรรค์

ผศ.วาทินี  ศรีมหา

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม

นางนันทกาญจน์  เกิดมาลัย

นางสุพิชญา นิลจินดา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกีฬา

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

หัวหน้าสำานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หัวหน้าสำานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ผู้เข้าร่วมประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
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นายรัฐพล  ฤทธิธรรม

ผศ.ดร.วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธิ์

นางปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง

นางสาวปฏิมาภรณ์  กังวานศรีเพชร

นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์

ดร.สำาเร็จ  คันธี

ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ

ผศ.วิศัย  พรหมเทพ

นางสาวสุทิศา  ซองเหล็กนอก

นายบำารุง  รินทา

นางสาวจิราภรณ์  สุมังคะ

ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา

ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร

ผศ.ยุพิน  สมคำาพี่

นางสาวอโณทัย  แพทย์กิจ

นางสาวพิจิกา  ทิมสุกใส

ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ

ผศ.ภวัต  มิสดีย์

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

นางสาววรรณภา  เอกพันธ์

นางสาวจิราวรรณ   สาริบุตร

ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

นางนงเยาว์  จารณะ

นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

นางสาวอังคณา  ศิริกุล

นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

อาจารย์ ระดับ 7

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

หัวหน้าสำานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

อาจารย์ ระดับ 7

อาจารย์ ระดับ 7

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

อาจารย์ ระดับ 6

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

ผู้อำานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานคลัง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและนิติการ

หัวหน้างานพัสดุ

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

สำานักงานอธิการบดี

 กองกลาง
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นางสาวพิชญาดา  ธานี

นางสาวศุภกุลภรณ์  วัชรกุล

นางสาวจุฑารักษ์  วังทะพันธ์

นางสาวอมรรัตน์  นามเสนา

นางสาวลฎาภา  ศรีพสุดา

นางสาวปิยะพร  แสนศรี

ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์

นายเกษม  บุตรดี

ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

นางเกกิลา  แสงบัวท้าว

นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น

นายปรีชา  ศรีวิไล

นางดาราภรณ์  นันตะสุข

นางสาวปัญจพร  แก้วไกรสร

นายภาณุวัฒิ  ศักดิ์ดา

นางสาวประภาพร  คำาโสมศรี

นางสาวอัญชลี  มุลเมืองแสน

รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

นายวุฒิพงษ์  พันธุมนันท์

ดร.พจมาน  ชำานาญกิจ

นายยงยศ  วงศ์แพงสอน 

ผศ.เบญจวรรณ  รอดแก้ว

นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี

นายศิริชัย  วงค์์กวานกลม

นายนววิช  ธงษาราษฎร์

นางสุมัทนา  รัตนกุล

นางวันเพ็ญ  ศรีมะโรง

นายสุนทร  ไชยชนะ

นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย์

นางศศธร  มาศสถิตย์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักตรวจสอบภายใน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นักประชาสัมพันธ์

นักวิชาการศึกษา

ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน 

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หัวหน้าโครงการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บรรณารักษ์

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

 กองพัฒนานักศึกษา

 กองนโยบายและแผน

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

นางสาวดวงฤดี  อิ่มบุญสุ

นายสุรพิน  ขาวขันธ์

นางสาวพัทธนันท์  ชมภููนุช

นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน

ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

นางทองลักษณ์  คำาทะเนตร

นางสาวจินตนา  ลินโพธิ์ศาล

นางสาวรัศมี  แสนเสน

นางอรทัย  ไชยหงษ์

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัย

นักวิจัย

นักวิจัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้อำานวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม

หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นักวิเทศสัมพันธ์

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
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ภ�คผนวก ข
คณะกรรมก�รติดต�มก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

ต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติก�รของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2552
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คณะกรรมก�รติดต�มก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

ต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติก�รของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2552

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

1. นางสาวจตุพร  พูลแก้ว

   ผู้อำานวยการกลุ่มมาตรฐานการติดตามประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 15, 16 และ 18

1. ดร.อรพินท์  สพโชคชัย

   ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 5, 7, 12 และ 17

2. นางสาวสุณี  มักผล

   นักพัฒนาระบบราชการ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 13 และ 14

2. นางรชยา  อมรกิจสุนทร

   นักวิชาการ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 3 และ 4

3. นางสาวสุภาภรณ์  ชัยศักดิ์ศรี

   นักพัฒนาระบบราชการ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 10 และ 11

3. นางสาวนพวรรณ  ศรีเกตุ

   นักวิชาการ

   ตรวจประเมิน ตัวชี้วัดที่ 3 และ 4
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ภ�คผนวก ค
ประมวลภ�พกิจกรรม
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ประมวลภ�พประชุมก�รติดต�มประเมินผล

ก�รปฏิบัติร�ชก�รฯ
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กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 และ 4
ผู้ตรวจประเมิน

1. น�งรชย�  อมรกิจสุนทร
    นักวิช�ก�ร

ระดับความสำาเร็จการพัฒนาครู“กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

2. น�งส�วนพวรรณ  ศรีเกตุ
   นักวิช�ก�ร

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 3.1
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ระดับความสำาเร็จของการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง

ระดับความสำาเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับ
ท้องถิ่นและประเทศ

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 3.2

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 3.3
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ระดับความสำาเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำาริ

ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อจำานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก

ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำาและ/หรือนักวิจัยประจำา

ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 
ต่ออาจารย์ประจำาและ/หรือนักวิจัยประจำา

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 3.4

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 4.1.4

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 4.2.1

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 4.2.2
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ประมวลภ�พกลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5, 7, 12 และ 17
ผู้ตรวจประเมิน

ดร.อรพินท์  สพโชคชัย
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�คุณภ�พ

ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

ระดับความสำาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 5

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 7.1

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 7.2
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ระดับคุณภาพของการกำากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย

ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่
การปฏิบัติ

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 12.1

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 17

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 12.2
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ประมวลภ�พกลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 10 และ 11
ผู้ตรวจประเมิน

น�งส�วสุภ�ภรณ์  ชัยศักดิ์ศรี
นักพัฒน�ระบบร�ชก�ร

ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักรักษาในการมาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 10



38

ระดับความสำาเร็จของการจัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตชี้แจงตัวชี้วัดที่ 11
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ประมวลภ�พกลุ่มที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 13 และ 14
ผู้ตรวจประเมิน

น�งส�วสุณี  มักผล
นักพัฒน�ระบบร�ชก�ร

ระดับความสำาเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
เห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 13



40

ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตรและการเงิน อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 14
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ประมวลภ�พกลุ่มที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 15, 16 และ 18
ผู้ตรวจประเมิน

น�งส�วจตุพร  พูลแก้ว
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มม�ตรฐ�นก�รติดต�มประเมินผลสถ�บันอุดมศึกษ�

ระดับความสำาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับความสำาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบัน
อุดมศึกษา

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 15

ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 16



42

ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าชี้แจงตัวชี้วัดที่ 18
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คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษ�

 นายปัญญา  มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รวบรวมข้อมูล / วิเคร�ะห์ / เรียบเรียง

 นายเกษม  บุตรดี   ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน

 ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง  หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

 นางเกกิลา  แสงบัวท้าว  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวอรอนงค์   ไชยมาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายปรีชา   ศรีวิไล   พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 นางดาราภรณ์   นันตะสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวปัญจพร   แก้วไกรสร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวอัญชลี   มุลเมืองแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภ�พประกอบ
 
 กองนโยบายและแผน  สำานักงานอธิการบดี

 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง  สำานักงานอธิการบดี

ออกแบบปกและรูปเล่ม

 นางสาวประภาพร  คำาโสมศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยง�น

 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 680  หมู่ที่  11  ถนนนิตโย ตำาบลธาตุเชิงชุม อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทร. 0 - 4297 - 0047 โทรสาร. 0 - 4297 - 0047

 เว็บไซต์ http://plan.snru.ac.th, http://tor2549.snru.ac.th




