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ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดทีพ่ บและนามาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
5.1

การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและ
การด าเนิน งานของสถาบั นให้ส อดคล้ องกับ เป้ าหมายและกลุ่ มสถาบัน ตลอดจนมีก ารบริ หารทั้ งด้ านบุค ลากร การเงิ น
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

ข้อค้นพบ/ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน)
ตน ข้อ
เกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีระบบ กลไก และกระบวนการ
จากผลการ
ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
วิเคราะห์ SWOT แผนปฏิบัติการประจาปี ตามขั้นตอนดังนี้
กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และพัฒนา 1. การดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
ไปสู่แผนกลยุทธ์
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ทางการเงินและ
ระยะ 5 ปี (5.1-1(1))
แผนปฏิบัติการ
- มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
ประจาปีตามกรอบ (พ.ศ. 2561-2565) แบบมีส่วนร่วมทุกระดับทั้งตัวแทนผู้บริหาร
เวลาเพื่อให้
อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม ณ
บรรลุผลตามตัว
ห้องประชุมธง รุญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
บ่งชี้และเป้าหมาย นา Re profiling เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สรุป
ของแผนกลยุทธ์
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ทาการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หลักฐาน
5.1 - 1(1) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2561-2565
5.1 - 1(2) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565)
5.1 - 1(3) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2561-2565)
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2) (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2574)
3) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579)
4) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 - 2565)
5) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
6) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2560 - 2564)
7) แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คณ
ุ ภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2567)
มีการดาเนินการวิเคราะห์ SWOT กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ของกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย หลังจากนั้นได้เสนอ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2560 เพื่อพิจารณา มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 (5.1-1(2))
2. การสร้างระบบและกลไกในการทางาน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) (5.1-1(3))
- มีการจัดทาคู่มือแนวทางและกระบวนการทบทวน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
(5.1-1(4)) เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่
ส่วนราชการพึงนามาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การทบทวนวิสัยทัศน์ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเพื่อให้หน่วยงาน ได้ดาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์
เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด
ผลสาเร็จในระดับต่างๆให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบ

5.1 - 1(4) แนวทาง
และกระบวนการ
ทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2561-2565)
5.1 - 1(5) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ครั้งที่ 1/2561
5.1 - 1(6) ผลการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565)
5.1 - 1(7) แผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562
5.1 - 1(8) แผนกลยุทธ์
ทางการเงินระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565)
5.1 - 1(9) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2561
5.1 - 1(10) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการสภา
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3. การดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
- มีการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2561
เรื่อง การกาหนดแนวทางและกระบวนการในการทบทวนแผน
(5.1-1(5))
- มีการทบทวนความสาเร็จของแผน ทบทวนกลยุทธ์
ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1-1(6))
4. การดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- มีการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1-1(7)) จากกรอบแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) (5.1-1(8)) ให้มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
- มีการเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2561 (5.1-1(9)) เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนฯ
- มีการเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 4/2561 (5.1-1(10)) เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนฯ
5. การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยทาการแปลงจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีตามพันธกิจ โดยใช้กระบวนการ
แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ ดังนี้
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1-1(11))
- มีการจัดการประชุมทบทวนผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ทบทวนผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์
และชี้แจงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีบุคลากรที่
เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ
ประชุม เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ กาหนดทิศทางการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี เสนอผลทบทวนกลยุทธ์จากผลการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา (5.1-1(12))

มหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2561
5.1 - 1(11) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
5.1 - 1(12) รายการ
การประชุมรายการ
การประชุมทบทวนผล
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ทบทวนผล
การดาเนินงานตามกล
ยุทธ์ และชี้แจงการ
จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
5.1 - 1(13)
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
5.1 - 1(14) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2561
5.1 - 1(15) ครั้งที่
8/2561 รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
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- มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ร่วมกันกาหนด
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่สามารถวัดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างครบถ้วน กาหนดกลยุทธ์ประจาปีโดยถอดจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25612565) กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับกลยุทธ์ กาหนด
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของโครงการ แผนปฏิบัติการประจาปีและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (5.1-1(13))
- มีการเสนอแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ (5.1-1(14))
- หลังจากนั้นได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนฯ (5.1-1(15))
6. การกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบผล
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1-1(16))
เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนฯ ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย มีการทาหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ และเร่งรัดการดาเนินงานโครงการ (5.1-1(17))
และจัดประชุมคณะทางานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1) ครั้งที่ 1/2562 ,
(ไตรมาส 2) ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งผู้ดูแลงบประมาณทุก
หน่วยงาน เพื่อเร่งรัดการดาเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ
(5.1-1(18))
7. การดาเนินงานตามพันธกิจ
- มหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินงานครบถ้วน ครอบคลุมทั้ง 4
พันธกิจหลัก คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี พ.ศ. 2562 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ไตรมาส 1) ครั้งที่ 2/2561 , (ไตรมาส 2) ครั้งที่
4/2561 (5.1-1(19))
- มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา

5.1 - 1(16) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กากับ ติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562
5.1 - 1(17) บันทึก
ข้อความเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
และเร่งรัดการ
ดาเนินงานโครงการ
5.1 - 1(18) รายงาน
การประชุมเพื่อเร่งรัด
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 2562
(ไตรมาส 1) ครั้งที่
1/2562
5.1 - 1(18) รายงาน
การประชุมเพื่อเร่งรัด
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 2562
(ไตรมาส 2) ครั้งที่
2/2562
5.1 - 1(19) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
(ไตรมาส 1) ครั้งที่
2/2561
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มหาวิทยาลัย (ไตรมาส 1) ครั้งที่ 2/2561 , (ไตรมาส 2) ครั้งที่
4/2561 (5.1-1(20))
- มีการจัดทารายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1-1(21)) และรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(5.1-1(22))

5.1 - 1(19) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
(ไตรมาส 2) ครั้งที่
4/2561
5.1 - 1(20) รายงาน
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
(ไตรมาส 1) ครั้งที่
2/2561
5.1 - 1(20) รายงาน
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
(ไตรมาส 2) ครั้งที่
4/2561
5.1 - 1(21) รายงาน
ผลดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

 2 การกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีการกากับ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกคณะ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของการดาเนินงานได้
ดังต่อไปนี้

5.1 - 1(22) รายงาน
ผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565)
รอบปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
5.1 - 2(1) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ตามพันธกิจด้านการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย ระดับสถาบัน ปี
การศึกษา 2561
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หน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
อาจารย์บุคลากร
การจัดการเรียน
การสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความ
คุม้ ค่าของการ
บริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการ
แข่งขัน

1. การกากับ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (5.1-2(1)) โดยมี
อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการอานวยการ
และมีอาจารย์และบุคลากรทีม่ าจากทุกคณะ สานัก และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่
กากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
- มีการจัดทาคู่มือในการดาเนินงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย (5.1-2(2)) เพื่อให้ทุกคณะใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
- มีการจัดทาไฟล์สตู รการคานวณการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยให้ทุกคณะใช้เป็นเครื่องมือในการคานวณเพื่อความ
แม่นยาของข้อมูล มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (5.1-2(3))
- มีการจัดทาปฏิทินกรอบระยะเวลาในการดาเนินงานการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และเผยแพร่ในแต่ละคณะให้มีการ
ดาเนินงานตามกระบวนการ แบบฟอร์ม และตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด (5.1-2(4))
2. การติดตาม
- มีการจัดการประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้ง
ที่ 1/2562 (5.1-2(5) , 5.1-2(6)) เพื่อกากับ ติดตามการ
ดาเนินงาน และพิจารณาแนวทางการดาเนินงานร่วมกันด้าน
แหล่งข้อมูลของต้นทุน วิธีคิดคานวณต้นทุน การสรุปผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต โอกาสในการแข่งขัน และติดตามผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละคณะ
3. ส่งเสริมสนับสนุน
- ได้ดาเนินการโดยการเผยแพร่คู่มอื ในการดาเนินงานการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (5.1-2(2))
- มีการจัดทาไฟล์สตู รการคานวณการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยให้ทุกคณะใช้เป็นเครื่องมือในการคานวณเพื่อความ

5.1 - 2(2) คู่มือการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย
5.1 - 2(3) ไฟล์สตู ร
การคานวณการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย
5.1 - 2(4) ปฏิทินการ
ดาเนินงานการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย ปีการศึกษา
2561
5.1 - 2(5) การประชุม
คณะกรรมการฯ ตาม
พันธกิจด้านการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา 2561 ครั้ง
ที่ 1/2562
5.1 - 2(6) การประชุม
คณะกรรมการฯ ตาม
พันธกิจด้านการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา 2561 ครั้ง
ที่ 2/2562
5.1 - 2(7) รายงานผล
การคานวณต้นทุน
ผลผลิต ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
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แม่นยาของข้อมูล มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลในภาพร่วมสถาบัน
(5.1-2(3))
- เมื่อทุกคณะมีการนาเสนอผลของการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ได้ครบทุกหลักสูตร จากการดาเนินงานพบว่า ทุกคณะมีการคิด
ต้นทุนต่อหน่วย มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าแต่ละหลักสูตร
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต โอกาสในการ
แข่งขัน และมีการอภิปรายข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนของแต่ละคณะ
หลักสูตร ในปีการศึกษาต่อไปให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น และทา
การรวบรวมข้อมูลจากทุกคณะ หลักสูตรมาจัดทารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 (5.1-2(7) , 5.1-2(8))
- จากนั้น หน่วยมาตรฐานฯได้ทาการรวบรวมผลและสรุป
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการคิดของทุกคณะเป็นรูปเล่มรายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2561 เข้ารายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2662 เมื่อวัน
อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาให้ทุกหลักสูตรมีความสามารถอยู่ในจุดคุม้ ทุนในปี
การศึกษาต่อไป (5.1-2(9))
4. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ตามองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่ 2 อันเป็นผลจากการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน มีผลการดาเนินงานดังนี้ (5.1-2(10))
ที่
คณะ
ผลการประเมิน
1 คณะครุศาสตร์
ผ่าน
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผ่าน
3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ผ่าน
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผ่าน
5 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
ผ่าน

5.1 - 2(8) รายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ระดับ
สถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2561
5.1 - 2(9) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
ครั้งที่ 5/2562
5.1 - 2(10) สรุปผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะประจาปี
การศึกษา 2561
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 3 ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบัน
และให้ระดับ
ความเสีย่ งลดลง
จากเดิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดาเนินตามงานแผนงานบริหาร
ความเสีย่ ง ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 มีการจัดทาคู่มือการบริหารจัดการความเสีย่ ง ประจาปี
งบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดทาเอกสารคูม่ ือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นระบบและกลไกในการ
ดาเนินงาน พร้อมแนะนาวิธีการใช้คู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุก
ขั้นตอน และแจกเอกสารคูม่ ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งระดับคณะ สานัก และสถาบันนาไปใช้ประโยชน์ (5.1-3(1))
1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561 (5.1-3(2))
โดยมีอธิการบดี คณะผู้บริหารทุกท่านเป็นคณะกรรมการ
อานวยการ และมีอาจารย์และบุคลากรที่มาจากทุกคณะ เป็น
คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าทีก่ ากับ ติดตาม จัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง ดาเนินงานตามแผนฯ และจัดเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทา
รายงานประเมินตนเองในระดับสถาบันองค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสีย่ งลดลงจากเดิม
1.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการ
บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
ครั้งที่ 1/2562 (5.1-3(3)) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ แจ้งผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในด้านการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา
2561 และกาหนดแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2561 และร่วมกันระบุความเสีย่ ง
(Risk Identification) การประเมินความเสีย่ ง
(Risk Assessment) และการจัดลาดับความเสี่ยง
(Degree of Risk)

5.1 - 3(1) คู่มือการ
บริหารการจัดการ
ความเสีย่ ง
ปีงบประมาณ 2562
5.1 - 3(2) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง
ปีการศึกษา 2561
5.1 - 3(3) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2562
5.1 - 3(4) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 2/2562
5.1 - 3(5) แผนบริหาร
จัดการความเสีย่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ 2562
5.1 - 3(6) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 4.4
หน้า 16
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1.4 มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการ
บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
ครั้งที่ 2/2562 (5.1-3(4)) เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสีย่ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจาปี
งบประมาณ 2562
1.5 หลังจากนั้นได้จดั ทาแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ 2562
(5.1-3(5)) อย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสีย่ ง การจัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง
1.6 นาแผนบริหารความเสี่ยงฯ เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้ความเห็นชอบ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 (5.1-3(6))
1.7 เสนอคณะกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้
ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 2/2562 (5.2-3(7)) และ
นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง
2. ขัน้ ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ 2562 (Do)
ผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ แต่ละด้านได้
ดาเนินการตามแนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลดความเสี่ยง จาก
ปัจจัยความเสี่ยงจานวน 6 เรื่อง สามารถดาเนินการจนส่งผลให้
ความเสียงลดลงจากเดิม จานวน 5 เรื่อง และมีปัจจัยเสีย่ งที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม จานวน 1 เรื่อง รายละเอียดตาม
เอกสารรายงานสรุป (5.2-3(8))
3. การกากับ ติดตาม และประเมินผล (Check)
3.1 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับ
สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561 (5.1-3(9)) โดยมีอธิการบดี
คณะผู้บริหารทุกท่านเป็นคณะกรรมการอานวยการ และมี
อาจารย์และบุคลากรที่มาจากทุกคณะ เป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงาน มีหน้าที่ตดิ ตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการความเสีย่ งและควบคุมความเสี่ยงภายใน
รวมทั้งกาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน พิจารณาจัดการทา

5.1 - 3(7) มติการ
ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่
2/2562 มติฯที่ 6
หน้า 2
5.1 - 3(8) รายงานผล
การดาเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1 - 3(9) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง
ระดับสถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2561
5.1 - 3(10) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 3/2562
5.1 - 3(11) รายงาน
ผลการกากับติดตาม
และประเมินผลด้าน
การบริหารความเสี่ยง
ระดับสถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2561
5.1 - 3(12) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
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รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงต่อกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
3.2 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการ
บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
ครั้งที่ 3/2562 (5.1-3(10)) เพื่อกากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2562
3.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่ ง ประจาปี
งบประมาณ 2562 เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(5.1-3(11)) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ขัน้ ปรับปรุง
4.1 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2562 (5.2-3(12)) ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. เรื่องบทความวิจัย
บทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ฐานข้อมูล TCI 1 ซึ่ง
เกณฑ์การดาเนินการจะยาก
ขึ้นให้เตรียมวางแผนในการ
ดาเนินการให้พร้อมโดยมอบ
ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ที่ปรึกษาอธิการบดีทั้ง 2 ท่าน
ช่วยดูแลเรื่องการบริหาร
ความเสีย่ ง
2. เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
สาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
ปริญญาเอก ยังมีความ

การดาเนินงาน
ให้มีการนาไปดาเนินการและ
กาหนดในแผนการบริหาร
ความเสีย่ ง ระดับสถาบัน
ประจางบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ครั้งที่
7/2562
5.1 - 3(13) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ครั้งที่
8/2562

139
ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดทีพ่ บและนามาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
คลุมเครือขอให้ตรวจสอบ
เกณฑ์ที่ใช้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยให้บณ
ั ฑิตศึกษาควรเขียน
รายละเอียดและขั้นตอนใน
การทาผลงานให้เป็นลาดับ
อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจว่าต้องดาเนินการ
อย่างไรจึงจะสาเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้

 4 บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง
10 ประการที่
อธิบายการ
ดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน

4.2 มีการนารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562
(5.1-3(13) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสีย่ ง ประจาปี
งบประมาณ 2563
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บริหารงานด้วยหลัก 5.1 - 4(1) คาสั่ง
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยสามารถอธิบาย แต่งตั้งคณะกรรมการ
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารมีการบริหาร งบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรที่มปี ระสิทธิภาพ 2562
และ ประสิทธิผล เน้นที่ผลลัพธ์เพื่อใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์
สูงสุด โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
5.1 - 4(2) รายงานการ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1-4(1)) และได้ ประชุมคณะกรรมการ
นาเสนอแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภามหาวิทยาลัย
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภา
ราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 (5.1-4(2)) และได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2562
5.1 - 4(3) คาสั่ง
เพื่อเป็นการกากับติดตามการบริหารรายจ่ายให้ใช้ทรัพยากรให้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ได้ประโยชน์สูงสุดอีกทางหนึ่งด้วย (5.1-4(3))
บริหารเงินงบประมาณ
รายจ่าย ปี พ.ศ.2562
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารมีการดาเนินงาน
ตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริหาร
5.1 - 4(4) คาสั่ง
มหาวิทยาลัย (5.1-4(4)) ในการกากับดูและและติดตามผลการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ สานัก ให้เป็นไปอย่างมี
บริหารมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการและ ราชภัฏศรีสะเกษ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (5.1-4(5)) และมี
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คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย (5.1-4(6)) และ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
(5.1-4(7)) ซึ่งได้มีการจัดวางระบบและดาเนินการป้องกันความ
เสี่ยง มีระบบการตรวจสอบดีที่ และการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลมหาวิทยาลัย และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(5.1-4(8)) , (5.1-4(9))

5.1 - 4(5) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
ประจาปี พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2562

3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness) ผู้บริหารได้
บริหารงานโดย การบริหารงานเพือ่ สร้างความไว้วางใจ ความ
เชื่อมั่น รวมถึงตอบสนองต่อผูร้ ับบริการ โดยมีกลไกและ
กระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้
กรอบการปฏิบตั ิที่ชัดเจน รวมถึงเปิดโอกาสและช่องทางในการ
รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนได้เสีย
เสนอแนะ ซักถาม เช่น เว็ปไซต์สายตรงอธิการบดี (5.1-4(10))
, (5.1-4(11)) และรายงานการปฏิบัติราชการต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบ (5.1-4(12))

5.1 - 4(6) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจา
มหาวิทยาลัย
5.1 - 4(7) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัย

5.1 - 4(8) รายงานการ
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารได้
ประชุมสภา
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกาหนดหน้าที่การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รับผิดชอบของบุคคลากรอย่างชัดเจน ปฏิบัติราชการตาม
ศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์การบริหารงานทีไ่ ด้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยและ
บุคลากร ทั้ง 9 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย
5.1 - 4(9) รายงานผล
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้าน
การติดตามตรวจสอบ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากแนวพระราชดาริ และประเมินผลงาน
ด้านการบริหารบุคคล ด้านกิจการนักศึกษาด้านการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย
ทั่วไป โดยได้จดั ทาเป็นรายงานผลการปฏิบัตริ าชการเสนอต่อ ประจาปีงบประมาณ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ทุกครั้ง (เช่นด้านการผลิต
พ.ศ. 2561
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการเป็นต้น
(5.1-4(13))
5.1 - 4(10) เว็บไซต์
สายตรงอธิการบดี
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) โดย การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ 5.1 - 4(11) สายตรง
ของ มหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
อธิการบดี ประจาปี
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานใน มหาวิทยาลัย เช่น
2561
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (5.1-4(14))
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (5.1-4(15)) แต่งตั้ง 5.1 - 4(12) รายงาน
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งคณะกรรมการ การปฏิบัตริ าชการของ
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พิจารณา ตาแหน่งทางวิชาการ (5.1-4(16)) ซึ่งได้มีการรายงาน
สถานะทางการเงินให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกเดือน
(5.1-4(17)) และมีการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี (5.1-4(18)) , (5.1-4(19))
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) อธิการบดี ได้เปิด
โอกาสให้ผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติราชการ ในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขึ้น
ทุกเดือน (5.1-4(20)) เปิดโอกาสและช่องทางสายตรง
อธิการบดีให้บุคลากรนักศึกษาชี้แจงปัญหาในการดาเนินงาน
(5.1-4(21)) รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
รูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย เช่นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการประจาคณะ/สานัก (5.1-4(22)) รวมถึงบทบาท
หน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (5.1-4(23)) ที่ได้มี
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
(5.1-4(24))
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) อธิการบดี
ได้มอบหมายงานและมอบอานาจความรับผิดชอบให้แก่
ผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยได้มคี าสั่งมอบหมายงานให้ที่
ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต ปฏิบัตริ าชการแทนอธิการบดีใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยรวมถึงคณะกรรมการ ต่าง ๆ
ในการพิจารณาและเสนอแนะในการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยโดยตรง โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
เพิ่มประสิทธิภาพ และผลการดาเนินงานที่ดีของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย (5.1-4(25))

อธิการบดี ต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ประจาปี
2561
5.1 - 4(13) รายงาน
การปฏิบัตริ าชการของ
อธิการบดี ต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ประจาปี
2561
5.1 - 4(14) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
5.1 - 4(15) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์
5.1 - 4(16) คาสั่ง
แต่งตั้งกรรมการสภา
วิชาการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณา ตาแหน่งทาง
วิชาการ

5.1 - 4(17) รายงาน
การประชุม
8. หลักนิติธรรม (Rule of law) ผู้บริหาร คณะกรรมการ
คณะกรรมการสภา
บริหารทุกระดับได้มีการออกแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ประจาปี
ต่าง ๆ ขึ้นมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย และต้องดาเนินการภายใต้ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีบทลงโทษการทุจริตและ
2562
ประพฤติมิชอบ และ ตลอดจนมีการใช้อานาจตามที่กฎหมาย
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และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาหนดไว้
(5.1-4(26))
9. หลักความเสมอภาค (Equity) อธิการบดี มีนโยบายด้าน
การให้บริการโดยยึดหลัก คือการให้บริการอย่างเสมอภาคโดย
ไม่แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื่อชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา การฝึกอบรม และ
อื่น ๆ โดยให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนมี
การสร้างเสริมความสามัคคี ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุมพิจารณาการจัดสรร
บ้านพักให้กับบุคลากร (5.1-4(27)) การให้สวัสดิการสาหรับ
บุคลากรหรือคู่สมรถของบุคลากรในกรณีคลอดบุตร กรณี
บุคลากรสมสร กรณีบุคลากรบวช และกรณีอนุญาตให้บุคลากร
ชายลาเลี้ยงดูบุตรช่วยภรรยาได้ (5.1-4(28)) การพิจารณา
ทุนการศึกษาและการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ทั้งในส่วนสายสนับสนุน และสายวิชาการ
เป็นต้น (5.1-4(29))
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
อธิการบดี บริหารงานภายใต้ การใช้กระบวนการหาข้อคิดเห็น
และข้อตกลงภายในกลุม่ ในการพิจารณาประเด็น สาคัญต่าง ๆ
อันมีผลต่อการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเช่น
การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เป็นต้น (5.1-4(30))

5.1 - 4(18) ประกาศ
จัดตั้งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษเทียบเท่า
ระดับกอง
5.1 - 4(19) ภาระงาน
และหน้าที่ทไี่ ด้รับ
หมอบหมายหน่วย
ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
5.1 - 4(20) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ประจาปี
พ.ศ.2561 และ พ.ศ.
2562
5.1 - 4(21) สายตรง
อธิการบดี ประจาปี
2561
5.1 - 4(22) คาสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษเรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์
คณะกรรมการประจา
คณะ/สานัก
5.1 - 4(23) บทบาท
หน้าที่ของสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ
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5.1 - 4(24) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ประจาปี
พ.ศ.2561
5.1 - 4(25) คาสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ เรื่อง
มอบหมายงานให้รอง
อธิการ ผู้ช่วยอธิการ
และคณบดี หัวหน้า
สานักงาน หรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่า
กอง
5.1 - 4(26) รวม
กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ พ.ศ. 2547พ.ศ. 2559
5.1 - 4(27) รายงาน
การประชุมพิจารณา
การจัดสรรบ้านพัก
ให้กับบุคลากร
ประจาปี พ.ศ. 2561
5.1 - 4(28) รายงาน
การประชุมการ
พิจารณาทุนการศึกษา
และการอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อในระดับ
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ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก
5.1 - 4(29) รายงาน
การประชุมการ
พิจารณาทุนการศึกษา
และการอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก

 5 การกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการ
ดาเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ

มหาวิทยาลัยมีการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
ดังนี้
1. กากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ (ภายใน)
1.1 มีการจัดทาคู่มือการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
2561 มหาวิทยาลัยได้จัดทาเอกสารคู่มือการบริหารจัดการ
ความรู้เพื่อเป็นระบบและกลไกในการดาเนินงาน พร้อมแนะนา
วิธีการใช้คู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกขั้นตอน และแจกเอกสาร
คู่มือให้ทุกหน่วยภายในมหาวิทยาลัยทั้งระดับคณะ สานัก และ
สถาบันนาไปใช้ (5.1-5(1))
1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการ
ความรู้ตามระบบ ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561 โดย
มีอธิการบดี คณะผู้บริหารทุกท่านเป็นคณะกรรมการ
อานวยการ และมีอาจารย์และบุคลากรที่มาจากทุกคณะ
เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่กากับ ติดตาม จัดทา
แผนการจัดการความรูต้ ามระบบ ดาเนินงานตามแผน ฯ และ
จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามตัวบ่งชี้

5.1 - 4(30) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ประจาปี
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.
2562
5.1 - 5(1) คู่มือการ
จัดการความรู้
ปีการศึกษา 2561
5.1 - 5(2) คาสั่งตาม
พันธกิจด้านการจัดการ
ความรู้
5.1 - 5(3) รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามพันธกิจ
ด้านการจัดการความรู้
1/2562
5.1 - 5(4) รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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และเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และจัดทารายงานประเมินตนเองในระดับสถาบันองค์ประกอบ
ที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 กากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ (5.1-5(2))
1.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการ
จัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561 ครั้งที่
1/2562 เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ แจ้งผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในด้านการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560
การกาหนดแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษา
2561 ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ และร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นความรู้ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาองค์กร กาหนดประเด็นความรู้ การรวบรวมแนวปฏิบัติ
ที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร การเผยแพร่องค์ความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบในคลังข้อมูลการจัดการความรู้
(http://qa.sskru.ac.th/sys/km-data-all) และส่งเสริมให้มี
การนาแนวปฏิบตั ิที่ดีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร
(5.1-5(3))
1.4 มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการ
จัดการความรู้ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561 ครั้งที่
2/2562 เป็นการประชุมเพื่อกากับ ติดตามการดาเนินงานด้าน
การจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ทั้ง 5 คณะ 2 สานัก
พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล และ
กาหนดกรอบระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลแนวปฏิบัติทดี่ ีตาม
แบบฟอร์ม (5.1-5(4))
2. มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาระหว่างสถาบัน (ภายนอก)
2.1 มหาวิทยาลัย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายองค์กรการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) กับ
สถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม

ภายใน ตามพันธกิจ
ด้านการจัดการความรู้
2/2562
5.1 - 5(5) การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
เครือข่ายองค์กรการ
เรียนรู้ (MOU)
5.1 - 5(6) เข้าร่วม
สัมมนาเครือข่าย
องค์กรการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
19-21
5.1 - 5(7) รายงานผล
การดาเนินโครงการ
KM Awards
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และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรจากทุกคณะ สานัก นาผลการดาเนินงานที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่าย ส่งผลให้
บุคลากรมีเครือข่ายในการทางานที่เข้มแข็ง มีเทคนิคใหม่ๆใน
การใช้เครือข่าย KM ในการพัฒนาองค์กร เพื่อนาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง (5.1-5(5))
2.2 มหาวิทยาลัย ได้ส่งอาจารย์และบุคลากรจาก 5 คณะ
2 สานัก เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเครือข่ายโครงการสัมมนา
เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 19 - 21 (5.1-5(6))
3. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดสุดยอดผลงานการ
จัดการความรู้ [KM Awards] ประจาปีการศึกษา 2561
(5.1-5(7))
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 9901 (ชั้น 9) อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีจากหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นผลมาจากการจัดการความรู้ และ
มอบรางวัลสาหรับผู้ที่มผี ลการดาเนินงานดีเด่นเพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน และเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
ต่อไป กลุ่มเป้าหมายในเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผูส้ ่งผล
งานเข้าประกวดจาก 5 คณะ 2 สานัก รวมทั้งสิ้นจานวน 40
คน
4. ผลการกากับติดตามสนับสนุน คณะ มีการดาเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ
ผลจากการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ตาม
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ส่งผล
ให้การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
มีผลการประเมินผ่าน
ที่

คณะ
คณะครุ
ศาสตร์

1

ประเด็นความรู้
(การผลิตบัณฑิต)
การจัดการความรู้
ผลิตบัณฑิต-ความ
ว้าวุ่นของ
IntershipProgram

ประเด็น
ความรู้ (การ
วิจัย)
การจัดการ
ความรู้ เรื่อง
การนาวิจัยไป
ใช้ประโยชน์

ผลการ
ประเมิน

ผ่าน
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คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2

3

4

5

 6 การกากับติดตาม
ผลการดาเนินงาน
ตามแผนการ
บริหารและ
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน

การจัดการความรู้
เรื่องการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วย
Google
Classroom

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการ
บัญชี

การจัดการเรียน
(KM) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
คณะ
การจัดการความรู้
มนุษยศาสตร์ เรื่องเทคนิคการ
และ
เขียนผลงานทาง
สังคมศาสตร์ วิชาการ

วิทยาลัย
กฎหมาย
และการ
ปกครอง

การจัดการความรู้
เรื่องเทคนิคการ
สอนอย่างมืออาชีพ
“สิงห์ผู้สอน”

การจัดการ
ความรู้ เรื่อง
การนา
ผลงานวิจัยสู่
การถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่
ชุมชน
การจัดการ
ความรู้ เรื่อง
งานวิจัย
เกณฑ์ใหม่
การจัดการ
ความรู้ เรื่อง
การเขียน
บทความวิจัย
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
การจัดการ
ความรู้ เรื่อง
การเขียน
โครงการวิจัย
อย่างไรให้ได้
ทุนต่อเนื่อง

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

1. มีระบบและกลไก
1.1 มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
(5.1-6(1)) เอกสารหน้าที่ 41 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและเสริมสร้างระบบ บริหารงานตามโครงสร้าง
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลากรมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ ในวิชาการและวิชาชีพ
1.2 มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

5.1 - 6(1) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565)
5.1 - 6(2) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25612565)
5.1 - 6(3) กรอบ
อัตรากาลังข้าราชการ
พลเรือนใน
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(5.1-6(2)) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค กาหนดโครงการ เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร
การบริหารอัตรากาลัง และจัดทาเป็นแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (อ้างอิง
หลักฐาน 5.1-6(11)) โดยแผนดังกล่าวมีความครอบคลุม
อัตรากาลังทั้งบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
1.3 มหาวิทยาลัยมีการกากับให้มกี ารดาเนินงานตามแผน
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ได้แก่ การวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังของทุกหน่วยงาน
(5.1-6(3)) เพื่อกาหนดจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเภท
ตาแหน่ง ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภทสนับสนุนวิชาการ
โดยในปีการศึกษา 2561-2565
1.4 มหาวิทยาลัยมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตาม
กรอบอัตรากาลังที่กาหนดไว้ในแผน โดยมีการคัดเลือกอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส และกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการจ้างการบรรจุ การ
แต่งตั้งและการทาสัญญา มีประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากรได้ทราบและเป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
วางแผนไว้ (5.1-6(4)), (5.1-6(5)), (5.1-6(6)), (5.1-6(7))
1.5 มีการกาหนดคาอธิบายลักษณะงานตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและมีการนามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
บุคลากรแต่ละตาแหน่งมาเป็นข้อกาหนดการปฏิบัติงานใน
บัญชีแนบท้ายคาสั่งจ้างของบุคลากรทุกรายเพื่อให้บุคลากร
ทราบถึงตาแหน่งของตนเอง และเป็นการระบุคุณสมบัติ
ตาแหน่งความรูค้ วามสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่กาหนด เพื่อให้
บุคลากรยึดถือปฏิบตั ิในการทางาน (5.1-6(8))
1.6 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.
2554 การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการให้ดาเนินการประเมิน
ปีละสองรอบ ตามปีงบประมาณรอบละหกเดือน โดยรอบที่
หนึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานราชการระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป และรอบที่สอง เป็นการ

สถาบันอุดมศึกษา
ปี 2559-2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
5.1 - 6(4) บันทึก
ข้อความขออนุมัติ
อัตรากาลัง
5.1 - 6(5) ประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคลากร
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
5.1 - 6(6) ประกาศ
รายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
5.1 - 6(7) ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านการ
สอบคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
5.1 - 6(8) สัญญาจ้าง
บุคลากรและการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
5.1 - 6(9) เอกสาร
ประกอบการ
ประเมินผลปฏิบตั ิงาน
บุคลากรขั้นต้น
5.1 - 6(10) รายชื่อ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษได้
ผ่านการอนุมตั ิ
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ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30
กันยายน ซึ่งมีเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใช้ผลการประเมินในการเลื่อนค่าตอบแทน และ
ต่อสัญญาจ้าง บุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกีย่ วกับการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลารกรมหาวิทยาลัย (5.1-6(9)
1.7 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
แผนและกระบวนการของตาแหน่งที่กาหนด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรสายวิชาการได้ยื่นผลงาน
วิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ จานวน 53 ราย
และผ่านการอนุมตั ิให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 11
ราย (5.1-6(10)) และอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ จานวน 42
ราย
1.8 มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในการเสริมสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดี สุขภาพทีด่ ี ตลอดจนการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการสาหรับบุคลากร จานวน 8
สวัสดิการ (5.1-6(12)) ดังนี้
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
- สวัสดิการบ้านพัก
- สวัสดิการ กรณี บุคลากร หรือบุคคลในครอบครัวถึง
แก่กรรม
- สวัสดิการ กรณี บุคลากร สมรสครั้งแรก
- สวัสดิการ กรณี บุคลากร หรือคูส่ มรสคลอดบุตร
- สวัสดิการเกี่ยวกับการสะสมทรัพย์ (กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพฯ)
- สวัสดิการเกี่ยวกับประกันสังคม

ตาแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2561

2. มีการจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) (อ้างอิง
จากหลักฐาน 5.1-6(2)) และจัดการประชุมคณะกรรมการ
จัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) (5.1-6(13)) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้ง โอกาส และภัยคุกคาม ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีการจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนา

5.1 - 6(15) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ (ก.บ.) ครั้งที่
2/2562 วาระที่ 4.9

5.1 - 6(11) แผน
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565)
5.1 - 6(12) รายงาน
การจัดสวัสดิการแก่
พนักงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

5.1 - 6(13) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการจัดทา
แผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่
1/2561
5.1 - 6(14)
แผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 1 ปี พ.ศ.2562

5.1 - 6(16) รายงาน
การประชุม
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บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) (5.1-6(11)) เพื่อเป็น
ทิศทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากร หลังจากนั้นมีการ
แปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัตเิ ป็นแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะเวลา 1 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (5.1-6(14))
มีการนาแผนดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่
23 มกราคม 2562 (5.1-6(15)) และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 (5.1-6(16)) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ
3.1 มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกัน
กากับดูแล ให้มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ให้เป็นไป
อย่างมีสิทธิภาพซึ่งประกอบไปด้วย
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) (5.1 - 6(17))
- คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) (อ้างอิงจากหลักฐาน
5.1-6(2))
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการกากับผลการดาเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (5.1 - 6(18))
3.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการกากับ
ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา
2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
(5.1 – 6 (19)) เพื่อกากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
4. มีการดาเนินงานตามแผน
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น
6 โครงการ สามารถดาเนินงานแล้วเสร็จจานวน 5 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังรายงานสรุปดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
บุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 5.1
5.1 - 6(17) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.)
5.1 - 6(18) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตาม
พันธกิจ ด้านการกากับ
ผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารฯ
5.1 - 6(19) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตาม
พันธกิจด้านกากับผล
การดาเนินงานตาม
แผนการบริหารฯ
5.1 - 6(20) โครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
5.1 - 6(21) โครงการ
บริหารจัดการคลินิก
ตาแหน่งทางวิชาการ
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4.1 การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (อ้างอิง
หลักฐานจาก 5.1-6(5))
4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (อ้างอิง
หลักฐานจาก 5.1-6(9))
4.3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (5.1-6(20))
4.4 โครงการบริหารจัดการคลินิกตาแหน่งทางวิชาการ
(5.1-6(21))
4.5 ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร (HRMS) (5.16(22))
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนหรือ
กิจกรรมทุกกิจกรรมตามแผนฯ
มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานผลการประเมินความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (5.1-6(23)) และนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2562
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (5.1-6(24)) เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะต่อไป
6. มีการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยได้นาขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 24
กรกฎาคม 2562 มาพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
6.1 ควรมีจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มคี วามก้าวหน้าในตาแหน่งเพิ่มมาขึ้น
6.2 เนื่องจากมี 1 กิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินงานตามแผน
คือ โครงการส่งเสริมการขอกาหนดระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นสาย
สนับสนุน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมอื่นๆ จนไม่
สามารถดาเนินงานตามแผนได้ ดังนั้น ควรมีการประสานงาน
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก่อนกาหนดกิจกรรม
โครงการในแผน เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อน ควรจัดกิจกรรม
ในช่วงเดือนที่มีกิจกรรมน้อย บุคลากรจะได้เข้าร่วมตาม
เป้าหมาย
 7 การกากับติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้พัฒนาระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ กากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกหน่วยงานใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
สถาบันมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
ดาเนินงานด้านการ

5.1 - 6(22) ระบบ
สารสนเทศด้าน
บุคลากร (HRMS)
5.1 - 6(23) รายงาน
ผลการประเมิน
ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ของแผนแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะเวลา
1 ปี
5.1 - 6(24) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ (ก.บ.) ครั้งที่
7/2562

5.1 - 7(1) ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
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ประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบ
และกลไกที่สถาบัน
กาหนด
ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมิน
คุณภาพ

คณะ โดยครอบคลุมตั้งแต่ระบบ การควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างครบถ้วน
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
โดยสามารถแสดงระบบและกลไกได้ดังแผนภาพการ
ดาเนินงาน และมีการดาเนินงานตามระบบดังต่อไปนี้
(5.1-7(1))
1.1 การควบคุมคุณภาพ
- ดาเนินการออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2561 (5.1-7(2)) เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- ดาเนินการออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2561
(5.1-7(3)) เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและถูกต้องตรงกันใน
ทุกหน่วยงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพในแต่ละพันธกิจ ซึ่งครอบคลุมงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่
 พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต
 พันธกิจด้านการวิจัย
- ดาเนินการจัดทาปฎิทินการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (5.1-7(4)) เพื่อให้
ทุกคณะ และหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานสามารถทางาน
ได้อย่างสอดคล้องกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบปฎิทินการดาเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
- ดาเนินการกาหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร (5.1-7(5)) ที่มีความชัดเจนโดย
กาหนดให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

5.1 - 7(2) ประกาศ
เรื่อง นโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา
2561
5.1 - 7(3) ประกาศ
เรื่อง กรอบระยะเวลา
ในการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา
2561
5.1 - 7(4) ปฎิทินการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561
5.1 - 7(5) กรอบการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
5.1 - 7(6) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2562
ระเบียบวาระที่ 4.7
หน้า 14
5.1 - 7(7) คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาขึ้น และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
6/2562 เพื่อพิจารณาเห็นชอบกรอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 (5.1-7(6))
- ดาเนินการจัดทาเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา
2561 (5.1-7(7)) ตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ให้ทกุ หน่วยงานได้รบั ทราบผ่าน
ทางระบบออนไลน์ (http://qa.sskru.ac.th/sys/node/979)
- มีการจัดทาแบบฟอร์มการประเมินตนเอง และรายงานผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(มคอ.7) ให้ทุกหน่วยงานใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(http://qa.sskru.ac.th/sys/node/975)
- มีการจัดทาระบบสารสนเทศเพือ่ เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
และใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
(http://esar.sskru.ac.th/sys/)
- มีการจัดทาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทา
ให้ทุกหลักสูตรใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมสูตร
การคานวณ (5.1-7(8))
- มีการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการประเมิน
ระดับหลักสูตร (5.1-7(9))
1.2 การตรวจสอบคุณภาพ
- มีการจัดทารายงานผลการสารวจสถานะภาพของทุก
หลักสูตรที่รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา 2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครัง้ ที่ 6/2562 (5.1-7(10))
- มีการดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพในระดับ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ผ่านระบบและกลไกการ
ประชุมของคณะกรรมการในแต่ละพันธกิจที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษได้ตั้งขึ้น ได้แก่
 พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต (5.1-7(11))
 พันธกิจด้านการวิจัย (5.1-7(12))

ศรีสะเกษ ประจาปี
การศึกษา 2561
5.1 - 7(8) แบบฟอร์ม
การจัดเก็บข้อมูล
ภาวะการมีงานทา
5.1 - 7(9) สนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับการประเมิน
ระดับหลักสูตร
5.1 - 7(10) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
6/2562 ระเบียบวาระ
ที่ 4.8 หน้า 15
5.1 - 7(11) การ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตาม
พันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต ปีการศึกษา
2561 ครั้งที่ 1/2562
5.1 - 7(12) การ
ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตาม
พันธกิจด้านการวิจัย
ปีการศึกษา 2561
ครั้งที่ 2/2562
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- มีการตรวจสอบผลการดาเนินการ การรายงานข้อมูลผล
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
เข้าสู่ระบบ CHEQA Online อย่างต่อเนื่อง (5.1-7(13))
1.3 การประเมินคุณภาพ
- ดาเนินการออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดดี ้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (5.1-7(14)) เพื่อให้หลักสูตรยึดถือ
และดาเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดรี ่วมกัน
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
(5.1-7(15)) เพื่อดาเนินงานด้านการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้เป็นไปในทางเดียวกัน
มีประสิทธิภาพเกิดความเรียบร้อยตลอดจนวางแผนปฏิบตั ิ
ร่วมกัน (5.1-7(16))
- ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ตามปฏิทินการดาเนินงาน
อย่างครบถ้วน (อ้างอิงหลักฐานจากตัวบ่งชี้ที่ 5.1-7(4)) พร้อม
ทั้งส่งรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 มายังหน่วยมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7(17) หลังจากนั้นได้
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ครั้งที่ 8/2562 (5.1-7(18)) และรายงานต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 (5.1-7(19))
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
โดยสามารถแสดงระบบและกลไกได้ดังแผนภาพการ
ดาเนินงาน และมีการดาเนินงานตามระบบดังต่อไปนี้ (อ้างอิง
หลักฐานจาก 5.1-7(1))
2.1 การควบคุมคุณภาพ
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพในแต่ละพันธกิจ ซึ่งครอบคลุมงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ได้แก่ (5.1-7(20))
 พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต
 พันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา

5.1 - 7(13) รายงาน
สถานะการกรอกข้อมูล
ผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา
2561 เข้าสู่ระบบ
CHEQA Online
5.1 - 7(14) ประกาศ
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2561
5.1 - 7(15) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา
2561
5.1 - 7(16) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปี
การศึกษา 2561
ครั้งที่ 1/2561
5.1 - 7(17) สรุปผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา
2561
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พันธกิจด้านการวิจัย
 พันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 พันธกิจด้านด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 พันธกิจด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง
 พันธกิจด้านการจัดการความรู้
 พันธกิจด้านการกากับผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหาร
 พันธกิจด้านด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
- มีการดาเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา
2561 ด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CDS)
- ดาเนินการจัดทาเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา
2560 (อ้างอิงหลักฐานจาก 5.1-7(7)) ตามกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน
ได้รับทราบผ่านทางระบบออนไลน์
(http://qa.sskru.ac.th/sys/node/979)
- มีการจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ให้ทุก
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน (5.1-7(21))
- มีการจัดทาคู่มือการจัดการความรู้ แบบฟอร์มการจัดเก็บ
ข้อมูล และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน (5.1-7(22)) และจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
และเผยแพร่องค์ความรู้ทุกหน่วยงานในคลังข้อมูลการจัดการ
ความรู้ (http://qa.sskru.ac.th/sys/km-data-all)
- มีการจัดทาคู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย สูตรการ
คานวณ และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน (5.1-7(23))
- มีการจัดทาระบบสารสนเทศเพือ่ เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
และใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
(http://esar.sskru.ac.th/sys/)
- มีการจัดทาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยสนับสนุน
หน่วยงานด้านการวิจยั และพัฒนาทั้งระดับสถาบัน และระดับ
คณะ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล บริหารจัดการข้อมูล เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ
(http://qa.sskru.ac.th/research/sys/)


5.1 - 7(18) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
ครั้งที่ 8/2562
5.1 - 7(19) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2562
5.1 - 7(20) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพันธกิจ
5.1 - 7(21) คู่มือการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
5.1 - 7(22) คู่มือการ
จัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
5.1 - 7(23) คู่มือการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
5.1 - 7(24) ตาราง
สรุปการวิเคราะห์
จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES)
ปีงบประมาณ 2561
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- มีการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และจัดส่งข้อมูล
FTES ให้กับระดับคณะใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7(24))
- มีการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการประเมิน
ระดับคณะ (อ้างอิงหลักฐานจาก 5.1-7(9))
2.2 การตรวจสอบคุณภาพ
- มีการดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพในระดับคณะ
ในทุกองค์ประกอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ผ่าน
ระบบและกลไกการประชุมของคณะกรรมการในแต่ละพันธกิจ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ตั้งขึ้น ได้แก่ (5.1-7(25))
 พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต
 พันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา
 พันธกิจด้านการวิจัย
 พันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 พันธกิจด้านด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 พันธกิจด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง
 พันธกิจด้านการจัดการความรู้
 พันธกิจด้านการกากับผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหาร
 พันธกิจด้านด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
- มีการจัดทารายงานจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา (5.1-7(26)) ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561
2.3 การประเมินคุณภาพ
- ดาเนินการออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดดี ้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (5.1-7(27)) เพื่อให้หลักสูตร คณะ และ
สานัก ยึดถือและดาเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
- ดาเนินการสรุปผลชุดข้อมูลพื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (Common Data Set : CDS) ประจาปี
การศึกษา 2561 ของทุกคณะ (5.1-7(28)) และรายงานต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHEQA Online
เป็นที่เรียบร้อย
- ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ระดับ
คณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557 และนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ

5.1 - 7(25) มีการ
ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพใน
ระดับคณะในทุก
องค์ประกอบคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องผ่าน
ระบบและกลไกการ
ประชุมคณะกรรมการ
5.1 - 7(26) ตาราง
สรุปการวิเคราะห์
จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES)
ปีงบประมาณ 2561
5.1 - 7(27) ประกาศ
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
5.1 - 7(28) สรุปผลชุด
ข้อมูลพื้นฐานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา (Common
Data Set : CDS)
ประจาปีการศึกษา
2561
5.1 - 7(29) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา
2561 ระดับคณะ
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- ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัตงิ านและรายงานการ
ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา 2557 ให้แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้รับทราบผ่านระบบ CHEQA Online
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ
(5.1-7(29)) เพื่อดาเนินงานด้านการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ทุกคณะดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 ตามปฏิทินการดาเนินงานอย่าง
ครบถ้วน (อ้างอิงหลักฐานจากตัวบ่งชี้ที่ 5.1-7(4)) พร้อมทั้งส่ง
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจาปีการศึกษา 2561 มายังหน่วยมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (อ้างอิงหลักฐานจากตัวบ่งชี้ที่
5.1-7(17) หลังจากนั้นได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครัง้ ที่ 8/2562 (อ้างอิงหลักฐาน
จากตัวบ่งชี้ที่ 5.1-7(18)) และรายงานต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 (อ้างอิงหลักฐานจากตัวบ่งชี้ที่
5.1-7(19))
ผลการประเมิน
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
SAR
คณะกรรมการ
7 ข้อ
........ข้อ

คะแนน
SAR
คณะกรรมการ
5 คะแนน
………คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
(= บรรลุ ,  = ไม่บรรลุ)


