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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ประจ าปีการศึกษา 2561 ของ
ส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งส านักวิชาการและประมวลผล ให้ความส าคัญ
และตระหนักถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือสร้างระบบกลไกใน
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและพัฒนาการด าเนินงานของส านักวิชาการและประมวลผลให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ในการรวบรวม
ข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องและร่วมจัดท าเอกสารฉบับนี้ด้วย หวังให้การประเมินตนเองได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด 
 ส านักวิชาการและประมวลผล ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้การด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชาการและประมวลผลเป็นไปได้ด้วยดีและมีคุณภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับค าชี้แนะจากทุกท่านให้รายงานการประเมินตนเองมีความถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้ น ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาส านักวิชาการและประมวลผลให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

จากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ส านักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2561 วงรอบตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.50 เฉลี่ยตามเกณฑ์การ
ประเมินหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบ มีผลคะแนนดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ มีผลการด าเนินงานระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 4.00 คะแนน มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  มีผลการด าเนินงาน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน   มีจ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน    มี
จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน          
มีผลการด าเนินงานระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน  และตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้    
มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน               
มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  มีผลการด าเนินงานระดับ
ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีผลการด าเนินงานระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 
คะแนน มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีผล
การด าเนินงานระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน 

 
 



 
บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 
1.  ชื่อหน่วยงำน ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2.  สถำนที่ตั้ง  ชั้น 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ 
   เลขที่ 113 หมู่ 12 ต ำบลเกำะแก้ว อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 
   โทรศัพท์ 0 4355 6004  
   โทรสำร 0 4355 6004 
   http:// www.academic.reru.ac.th 
 
3.  ประวัติควำมเป็นมำ 

ในอดีต สถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  หน่วยงำนที่
รับผิดชอบงำนวิชำกำร คือ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร ต่อมำ ปี พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ใหม่จึงเปลี่ยนชื่อจำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรเป็นส ำนักวิชำกำรและประมวลผล  โดยมีหน่วยงำน   3 
หน่วยงำนย่อยคือ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร/เลขำนุกำร ฝ่ำยหลักสูตรและแผนกำรเรียน และฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผล    

ปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนโครงสร้ำงใหม่อีกครั้งเป็นงำนบริกำรกำรศึกษำ ซึ่งขึ้นตรงกับคณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำศำสตร์  โดยมีหน่วยงำนย่อย 4 หน่วยงำน คือ งำนอ ำนวยกำรและเลขำนุกำร งำน
แผนกำรเรียนและตำรำงเรียน งำนวิชำกำรและหลักสูตร และงำนโสตทัศนูปกรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ปี พ.ศ. 2552 ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรงำนวิชำกำร ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนงำนวิชำกำร ประสำนงำน และ
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ เพ่ือมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ สำมำรถสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของท้องถิ่นรวมทั้งกำรให้กำรบริกำรควำมสะดวกด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับคณำจำรย์และ
นักศึกษำ โดยเน้นกำรน ำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีเป็นส ำคัญ 
 ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน คืองำนบริกำรวิชำกำรและงำนทะเบียน
และประมวลผล ซึ่งมีหน่วยงำนย่อย 4 กลุ่มงำน คือ กลุ่มงำนอ ำนวยกำร กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร กลุ่มงำน
ทะเบียนและประวัติ และกลุ่มงำนประมวลผลกำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่รวมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อกำร
ผลิตบัณฑิตของมหำวิทยำลัย  

ปี พ.ศ. 2556 ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ได้เปลี่ยนโครงกำรสร้ำงกำรบริหำรงำนใหม่ พร้อมกับ
เปลี่ยนชื่อกลุ่มงำน ดังนี้ กลุ่มงำนอ ำนวยกำร กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำรเปลี่ยนเป็น กลุ่มงำนหลักสูตรและกำร
สอน กลุ่มงำนทะเบียนและประวัติ เปลี่ยนเป็นกลุ่มงำนทะเบียนนักศึกษำ และกลุ่ มงำนประมวลผล
กำรศึกษำ และเพ่ิมอีก 1  กลุ่มงำน คือกลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำ 
 
 



4. ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
 

ปี พ.ศ. 2542 - 2547 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สนธยำ นอ้ยวังคลัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม 
วิชำกำร 

 ปี พ.ศ. 2547 - 2552  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  
ขณะนั้นขึ้นตรงกับคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

 ปี พ.ศ. 2552 - 2553  อำจำรย์พิทักษ์  พลคชำ  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร 
และประมวลผล 

 ปี พ.ศ. 2553 - 2553 อำจำรย์ยุทธพันธ์  ค ำวัน รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร 
และประมวลผล 

ปี พ.ศ. 2554 - ถึงปัจจุบัน   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริ่มมำลำ  ข ำคมเขตต์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
วิชำกำรและประมวลผล 
  
5.  ข้อมูลพื้นฐำน 

 5.1  ปรัชญำ  
วิชำกำรก้ำวหน้ำ น ำพำคุณธรรม เลิศล้ ำบริกำร สืบสำนปรัชญำมหำวิทยำลัย 

 
5.2  วิสัยทัศน์  

“มุ่งสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำร ประสำนงำนและบริกำรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่ควำมเป็น
เลิศและอำเซียน ” 
 

5.3 พันธกิจ  
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและพันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ   

โดยได้ปฏิบัติภำรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 1. เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรและพัฒนำงำนวิชำกำรและงำนทะเบียนอย่ำงต่อเนื่อง 
  2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรให้ข้อมูลนักศึกษำ กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ  
คณำจำรย์และสังคมที่ถูกต้อง 
  3. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนำและเสริมสร้ำง
คุณลักษณะควำมเป็นมนุษย์ และพลเมืองดี 
  4. ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์และสังคม หลำกหลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือ
น ำมำซึ่งกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  5. วำงแผนและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง 
  6. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 5.4 อัตลักษณ์ (Identity) 

“จิตบริกำร
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  5.5 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษำ 
ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ 
ดร.ธนำภรณ์ พันทวี 

ภำพที่ 1 แสดง โครงสร้ำงองค์กรส ำนักวิชำกำร 
และประมวลผล  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริ่มมำลำ  ข ำคมเขตต ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร กลุ่มงำนหลักสตูรและกำรสอน กลุ่มงำนประมวลผลกำรศึกษำ กลุ่มงำนทะเบียนนักศึกษำ 

นำงนวลละออง   กันแก้ว นำงสุภำวดี   ศรีลัย 

นำงสำวสุกัญญำ แพงโพนทอง 
 

นำงนันทน์ภัส  ศรีนนท์ 

นำยปรัชญำ  สุทธปิระภำ 

นำงเนำวะพำ  อนำรัตน์ 
 

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ 

นำงสำวจนิตนำ โพธิ์ชัย 
 

นำงสำววิลำวรรณ์ กมลสินธ์ 

นำยอนุวัตร ไชยรนิทร์ 
 

อำจำรย์กล้ำ ภูมิพยัคฆ ์
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวชิำกำรและประมวลผล 

นำงสำวนิภำพร ประเสริฐสังข์ นำยยุทธกร อิโน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 แสดง โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักวิชำกำร 
และประมวลผล  

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 

  กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
- งำนรับสมัครนักศึกษำ 
- งำนธุรกำร/สำรบรรณ 
- งำนกำรเงินและพัสด ุ
- งำนประกันคุณภำพ 
- งำนประชุมส ำนัก 
- งำนประชุมสภำวิชำกำร 
- งำนประชุมคณบด ี
- งำนเตรียมเอกสำร เบิก จ่ำย ค่ำสอน
ภำค กศ.ปช. 
- งำนระบบสำรสนเทศส ำนัก 
- งำนวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
- งำนอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 

  กลุ่มงำนทะเบียนนักศึกษำ 
- งำนประวัตินักศึกษำ 
- งำนตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ 
- งำนลงทะเบียนนักศึกษำ 
- งำนรำยงำนตัวนักศึกษำ 
- งำนค ำร้องต่ำง ๆ 
- งำนไม่มีสิทธิ์สอบ 
- งำนทะเบียนรำยชื่อนักศึกษำ 
- งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

  กลุ่มงำนหลักสูตรและกำรสอน 
- งำนตำรำงเรียน-สอน และตำรำงสอบ 
- งำนปฏิทินกำรศึกษำ 
- งำนข้อมูลอำคำรและห้องเรียน 
- งำนแผนกำรเรียน 
- งำนพัฒนำหลักสูตร 
- งำนหมวดกำรศึกษำท่ัวไป 
- งำนข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
-งำนสถิติกำรสอนอำจำรย์ 
- งำนค ำร้องขอเปิดรำยวิชำ/เพิ่ม
รำยวิชำ 
- งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 

4 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล (ต่อ) 
 

 
 

 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
  กลุ่มงำนประมวลผลกำรศึกษำ 
- งำนผลกำรเรียน 
- งำนเทียบโอนรำยวิชำ/ยกเว้นรำยวิชำ
เรียน 
- งำนติดตำมผลกำรเรยีนที่ยังไมส่ง่ 
- งำนส่งผลกำรเรียนถึงผู้ปกครอง 
- งำนตรวจสอบส ำเร็จกำรศึกษำ 
- งำนอนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ 
- งำนสถิติ 
- งำนหลักฐำนกำรศึกษำ 
- งำนปริญญำบัตร 
- งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

  กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ 
- งำนปฏิทินกำรแนะแนว 
- งำนฐำนข้อมูลโรงเรยีนมัธยมเขต
จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร และ
ข้อมูลอำจำรย์แนะแนว 
- งำนแผ่นพับ/ป้ำยประชำสัมพันธ ์
- งำนแนะแนวนักศึกษำ 
- งำนประสำนงำนกับกรรมกำรแนะแนว
ที่แต่ละคณะ/วิทยำลยัร่วมเป็น
คณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรออก
ประชำสมัพันธ์ 
- งำนโครงกำรควำมร่วมมือทำงวชิำกำร
กับหน่วยงำนภำยนอก 
- งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

 



6 
 

6. จ ำนวนบุคลำกร 
ในปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีบุคลำกรทั้งหมดจ ำนวน 13 คน 

แบ่งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 9 คน พนักงำนตำมสัญญำ จ ำนวน 4 คน ดังรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 
1 และ ตำรำงที่ 2   
 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกร 
 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต่ ำกว่ำ  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 

สำยวิชำกำร          

พนักงำนมหำวิทยำลัย 2 - - 1 1 1 1 - - 

สำยสนับสนุน          

พนักงำนมหำวิทยำลัย 7 - 4 3 - - - - - 

พนักงำนประจ ำตำม
สัญญำ 

4 - 2 2 - - - - - 

รวม 13 - 5 6 1 1 1   
 
ตำรำงท่ี 2 บุคลำกรประจ ำส ำนักวิชำกำรและประมวลผล  

 

ส ำนัก/กลุ่มงำน ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ผศ.ดร.ปริ่มมำลำ ข ำคมเขตต์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
อำจำรย์กล้ำ ภูมิพยัคฆ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

งำนอ ำนวยกำร 
นำงนวลละออง กันแก้ว เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
นำยปรัชญำ สุทธิประภำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
นำยยุทธกร อิโน* นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

งำนหลักสูตรและกำรสอน 
นำงสุภำวดี ศรีลัย นักวิชำกำรศึกษำ 
นำงสำวสุกัญญำ แพงโพนทอง นักวิชำกำรศึกษำ 
นำยอนุวัตร ไชยรินทร์ นักวิชำกำรศึกษำ 

งำนทะเบียนนักศึกษำ 
นำงนันท์นภัส ศรีนนท์ นักวิชำกำรศึกษำ 
นำงสำววิลำวรรณ์ กมลสินธ ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
นำงนิภำพร ประเสริฐสังข์ นักวิชำกำรศึกษำ 

งำนประมวลผลกำรศึกษำ นำงเนำวะพำ อนำรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำ 
นำงสำวจินตนำ โพธิ์ชัย นักวิชำกำรศึกษำ 

งำนแนะแนวศึกษำต่อ นำงสำวจินตนำ โพธิ์ชัย นักวิชำกำรศึกษำ 
 
หมำยเหตุ *นำยยุทธกร อิโน มำปฏิบัติงำนเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2562 
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7. งบประมำณ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ของส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วย : 
บำท 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ เพิ่ม/ลด 

2561 2562 จ ำนวน 
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
งบประมำณแผ่นดิน 300,000 270,000 30,000 
งบเงินรำยได้ 150,000 135,000 15,000 
รวม 450,000 405,000 45,000 

 
8. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำปีที่ผ่ำนมำ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณธิำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำปรับปรุง 
 ควรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธแ์ละน ำผลมำปรบัปรุงกำรด ำเนนิงำนต่อไป 
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำปรับปรุง 
 ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรบริหำรของส ำนักวิชำกำรโดยมีผูท้รงคุณวุฒิภำยนอก 
อย่ำงน้อย ปลีะ 2 ครั้ง เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำปรับปรุง 
 - 
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำปรับปรุง 
 ควรมีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินมำวิเครำะห์ค่ำใช้จำ่ยเพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรปีต่อไป 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำปรับปรุง 
 - 



8 
 

ส่วนที่ 2  
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน  5  องค์ประกอบ  
6   ตัวบ่งชี้   มีรำยละเอียดของตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังนี้  
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนกำรพัฒนำแผน 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งช้ี ที่ 1.1  : กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำสถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สถำบัน และได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551-2554) 
 2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถำบันไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
 3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรและสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำรและสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 
 8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภำสถำบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

8 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย กำรประเมินตนเอง คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 
จ ำนวน 6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
4 คะแนน  
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ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

1. ส ำนัก ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์  ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำ
มหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำยในและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจำกภำยนอก และได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบัญญัติ
สถำบันอุดมศึกษำ 
    ผลกำรด ำเนินงำน 
           ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์ (เอกสำร 1.1/1-1)  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักฯ (เอกสำร 1.1/1-2) ซ่ึงส ำนักฯ ไดม้ีกำรประชุม 
โดยมีบุคลำกรในส ำนักฯร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2565 
เพ่ื อ ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรจัดท ำ แผนปฏิ บั ติ รำชกำรส ำนั กฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (เอกสำร 1.1/1-3) เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565)  
(เอกสำร 1.1/1-4) โดยมีแผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด ปีงบประมำณ 2562 (เอกสำร 1.1/1-5) แผนกลยุทธ์ส ำนักฯ 
(เอกสำร 1.1/1-6) และแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักฯ ปีงบประมำณ 2562 
(เอกสำรหมำยเลข 1.1/1-7)  

(1.1/1-1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล  
(1.1/1-2) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักวิชำกำร 
และประมวลผล 
(1.1/1-3) รำยงำนกำรประชุมส ำนักฯ  
อธิบำยชี้แจง และท ำควำมเข้ำใจ 
แผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ ปี 2561-2565 
(1.1/1-4) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
(1.1/1-5) แผนปฏิบัติรำชกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
ปีงบประมำณ 2562 
(1.1/1-6) แผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ 
ปีงบประมำณ 2561-2565 
 (1.1/1-7) แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักฯ 
ปีงบประมำณ 2562 
  

2. ส ำนักได้มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถำบันไปสู่ทุกหน่วยงำน
ภำยใน 
   ผลกำรด ำเนินงำน 
            ส ำนักวิชำกำรและประมวลผลมีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของ
ส ำนักฯไปสู่บุคลำกรทุกกลุ่มงำน โดยมีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์เป้ำหมำย โดยมีกำรประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ของส ำนักฯ ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักฯ 
ปีงบประมำณ 2562 โดยผู้เข้ำร่วมประชุมของส ำนักฯ  
(เอกสำร 1.1/2-1 ) พร้อมทั้งมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักฯ 
(เอกสำรหมำยเลข 1.1/2-2 ) 
 

(1.1/2-1 ) รำยงำนกำรประชุมส ำนักฯ  
อธิบำยชี้แจง และท ำควำมเข้ำใจ 
แผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ ปี 2561-2565 
(1.1/2-2 ) มีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
ของส ำนักฯ http://academic.reru.ac.th 
 

3. ส ำนักฯ มีกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด คือ    
กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยฯ กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร กำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่สังคม 
 

(1.1/3-1) แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนัก
วิชำกำรและประมวลผล  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
      ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล (พ.ศ. 2561- 2565) ไปสู่แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ  
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ดังนี้ (เอกสำร 1.1/3-1) 
           1. เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรและพัฒนำงำน
วิชำกำรและงำนทะเบียนอย่ำงต่อเนื่อง 
  2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรให้ข้อมูลนักศึกษำ 
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ  คณำจำรย์และสังคมที่ถูกต้อง 
  3. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเพ่ือ
มุง่เน้นพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมเป็นมนุษย์ และพลเมืองดี 
  4. ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์และ
สังคม หลำกหลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือน ำมำซึ่งกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

 

4. ส ำนั ก  มีตั วบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบั ติ รำชกำร และ 
ค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  ผลกำรด ำเนินงำน 
     ส ำนั กวิชำกำรและประมวลผล มีตั วบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์ 
ปี  2 5 6 1 -2 5 6 5  (เอ ก ส ำ ร  1 .1 / 4 -1 ) แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร 
ปีงบประมำณ 2562 (เอกสำรหมำยเลข 1.1/4-2) และค่ำเป้ำหมำยของ
แต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
โด ยมี ก ำรแต่ งตั้ งก รรมกำรใน กำรก ำกั บ และจั ด เก็ บ ตั วบ่ งชี้ 
(เอกสำร 1.1/4 -3) โดยระบุ ไว้ ในแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักฯ 
 

(1.1/4-1) แผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ  
ปี 2561-2565 
(1.1/4-2) แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักฯ 
ปีงบประมำณ 2562 
(1.1/4-3) ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร 
ผู้ก ำกับดูแลผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
ตำมประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 

 
 

5. ส ำนัก มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
        ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ มี (เอกสำร 1.1/5-1) กำรด ำเนินโครงกำร 
ทั้ งหมด 7 โครงกำร บรรลุผล จ ำนวน  7 โครงกำร เพ่ือใช้ เป็น 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ 
 

(1.1/5-1) บันทึกข้อควำมรำยงำนผล 
กำรด ำเนินโครงกำรของส ำนักวิชำกำร 
และประมวลผล    
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

6. ส ำนัก ได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 
   ผลกำรด ำเนินงำน 
        ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรเสนอผู้บริหำรของส ำนักฯ (เอกสำรหมำยเลข 1.1/6-1) และ
ผู้บริหำรของสถำบันฯ (เอกสำรหมำยเลข 1.1/6-2) 

(1.1/6-1) บันทึกข้อควำมรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร  
ถึงผู้บริหำรของส ำนักฯ   
(1.1/6-2) บันทึกข้อควำมรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ถึงผู้บริหำรของสถำบันฯ 

 

7. ส ำนัก มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รำยงำนต่อผู้บริหำรและสถำบันเพื่อพิจำรณำ 
   ผลกำรด ำเนินงำน 
      ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

8. ส ำนัก มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภำมหำวิทยำลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
    ผลกำรด ำเนินงำน  
    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกกำรพัฒนำบริหำรหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติ ที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

2. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด                                                     

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ(กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หมำยถึง ต้องมี
กำรประเมินผลตำม “ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ เพ่ือกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน”กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ ให้
ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนด   ในภำคผนวก ก) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำก
สภำหรือองค์กรวิชำชีพ  ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 (หมำยเหตุ : ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 ) 

4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้ำงต้น
ตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุม
ก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์  กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
ก ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้ำงต้น
ตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม 

6. มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงสถำบันกับภำครัฐหรือภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำชีพของหลักสูตร มำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนหลักสูตรวิชำชีพทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เฉพำะกลุ่ม ค1 และ 
ค2) 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน(ปริญญำโทปริญญำโท เฉพำะแผน ก และ ปริญญำ
เอก) มีจ ำนวนมำกกวำรอยละ 50 ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ   (เฉพำะกลุม ค1 และ ง)  

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เนนกำรวิจัยที่เปดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก  และปริญญำเอก) มีจ ำนวน
นักศึกษำที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกวำรอยละ 30 ของจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เฉพำะกลุม ค1 และ 
ง)  
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หมำยเหตุ :  
 1. กำรนับหลักสูตรปริญญำโทแผน ก และปริญญำเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนในรอบป
กำรศึกษำที่ท ำกำรประเมิน ส ำหรับกำรนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญำ 
โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษำ แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภำสถำบันอนุมัติใหปดด ำเนินกำรแลว  
 2. กำรนับจ ำนวนนักศึกษำใหนับตำมจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเทำ (FTES) ในปกำรศึกษำนั้นๆ และนับ
ทั้งนักศึกษำภำคปกติและภำคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง  
 
เกณฑ์กำรประเมิน  : 

1. เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร      
5 ข้อ 

2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
ตำมเกณฑ์ท่ัวไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
2   ข้อ 

ตำมเกณฑ์ท่ัวไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ท่ัวไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตำมเกณฑ์ท่ัวไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
ครบ 5 ข้อตำม

เกณฑ์ท่ัวไป และ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเพ่ิมเติม

เฉพำะกลุ่ม 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย กำรประเมินตนเอง คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

2 ข้อ 
จ ำนวน 5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

1. ส ำนัก มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
   ผลกำรด ำเนินงำน   
         ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร
ก ำหนดระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
น ำไปใช้ส ำหรับกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรของคณะทุก
คณะในมหำวิทยำ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด ส ำนักวิชำกำร
และประมวลผลได้จัดท ำคู่มือระบบและกลไกกำรเปิดและปิดหลักสูตร 
(เอกสำรหมำยเลข 2.1/1-1) ซึ่งคู่มือดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรโดยแนวทำง
ปฏิบัติที่ก ำหนดขึ้นตำมคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และเข้ำเสนอต่อ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำและน ำส่งเล่มที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำไปยังคณะเพ่ือให้ด ำเนินกำรตำมระบบ(เอกสำรหมำยเลข 
2.1/1-2) 
 

(2.1/1-1) คู่มือกำรเปิดและปิดหลักสูตร 
และคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำ
หลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร 
 
(2.1/1-2)  บันทึกข้อควำมน ำส่งเล่มคู่มือ
ระบบและกลไกกำรเปิดและปิดหลักสูตร
ไปยังคณะ 
 
(2.1/1-3) เว็บไซต์ส ำนัก 
http://academic.reru.ac.th 

2. ส ำนัก มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนด 
    ผลกำรด ำเนินงำน 
          ส ำนักวิชำกำร มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรตำมแนวทำง
ปฏิบัติที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด โดยเมื่อหลักสูตรผ่ำนกำรพิจำณำจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะแล้ว ต้องด ำเนินกำรเข้ำพิจำรณำผ่ำนคณะกรรมกำร
กลั่นกรองหลักสูตร (เอกสำรหมำยเลข 2.1/2-1) และน ำเข้ำสู่สภำ
วิชำกำรโดยกลุ่ มงำนหลักสูตรและกำรสอน เป็นผู้ รับผิ ดชอบ
ประสำนงำนที่เลขำนุกำรสภำวิชำกำรต่อไป(เอกสำรหมำยเลข 2.1/2-2)  
ซึ่งกระบวนกำรน ำเข้ำสู่สภำวิชำกำร(เอกสำรมติสภำวิชำกำรให้บรรจุ
วำระพิจำรณำเห็นชอบหลักสูตรไว้เป็นวำระที่ 4.2 ทุกครั้ง และน ำเข้ำสู่
สภำมหำวิทยำลัย(เอกสำรหมำยเลข 2.1/2-3) เพ่ืออนุมัติหลักสูตร และ
น ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพ่ือรับทรำบ(เอกสำร
หมำยเลข 2.1/2-4) 

(2.1/2-1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
เปิด ปิด ปรับปรุง พัฒนำและบริหำร
หลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 
(2.1/2-2) ตัวอย่ำงบันทึกท่ีขอให้
สำขำวิชำ/คณะน ำหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยฯ 
 
(2.1/2-3) ตัวอย่ำงบันทึกท่ีขอให้คณะน ำ
หลักสูตรเข้ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยฯ 
 
(2.1/2-4) ตัวอย่ำงบันทึกท่ีขอให้
สำขำวิชำ/คณะ จัดเตรียมเอกสำรส่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) 
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

3. ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ /หลักสูตรที่ยังไม่มีประกำศมำตรฐำน
คุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำใช้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำง และสำขำ
วิชำชีพรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพที่เก่ียวข้องด้วย  
  ผลกำรด ำเนินงำน 
     จ ำนวนหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด เปิดสอนในปี 2561 
มีทั้งสิ้น 48 หลักสูตร (เอกสำรหมำยเลข 2.1/3-1) ได้ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 จ ำนวน 11 
หลักสูตร และ ตำมมำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 
จ ำนวน 37 หลักสูตร และทุกหลักสูตรด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ ำ แ ห่ ง ช ำ ติ  
โดยหลักสูตรมีมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ (มคอ.01)  และ
สำขำวิชำชีพรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 11 
สำขำวิชำ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์ หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต และหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต สำชำวิชำพยำบำล
ศำสตร์ และได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลลงทำงเว็บไซต์ส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล (2.1/3-2) 

 

 
 (2.1/3-1) สรุปรำยงำนสถำนภำพ
หลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558-2562  
 
 
(2.1/3-2) เว็บไซต์ส ำนัก 
http://academic.reru.ac.th 
 
(2.1/4-3)   รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด (SAR)  ประจ ำปี 
2561 

 

4. ส ำนัก มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
    ผลกำรด ำเนินงำน 
        สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด มีมติให้ส ำนักวิชำกำร
และประมวลผลได้น ำข้อมูลสถำนะของหลักสูตรเข้ำบรรจุวำระ เพ่ือ
ทรำบ เรื่อง รำยงำนสถำนภำพหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558-2562 ไว้เป็นวำระ
ประจ ำทุกเดือน(เอกสำรหมำยเลข 2.1/4-1) เพ่ือเป็นกำรควบคุมก ำกับ
ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบกำร
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีระยะเวลำกำรใช้เป็นปัจจุบันไม่เกินก ำหนด
ระยะเวลำของหลักสูตร 

(2.1/4-1)   ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
เปิด ปิด ปรับปรุง พัฒนำและบริหำร
หลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
(2.1/4-2) รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสำมัญ ครั้งที่ 
9/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 18  ตุลำคม 
2561 (เล่มเอกสำรประกอบกำรประชุม 
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสำมัญ ครั้งที่ 
10/2561 วันพุธที่ 17 พฤศจิกำยน 2561) 
(2.1/4-3)   รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด (SAR) ประจ ำปี 
2561 

 



17 
 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

5.  ส ำนักมีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำร 
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ 
และมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
  ผลกำรด ำเนินงำน 
          มหำวิทยำลัย โดยส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำปีกำรศึกษำ 2561   
(เอกสำร 2.1/5-1)  และในปีกำรศึกษำ 2561 มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำม
วงรอบทั้งสิ้น  11 หลักสูตร และมหำวิทยำลัยฯ  มีกำรเตรียมกำรพัฒนำ
หลักสูตรส ำหรับหลักสูตรที่จะครบวงรอบกำรปรับปรุงหลักสูตรในปี
กำรศึกษำ 2561 จ ำนวนทั้ งสิ้ น 38  หลักสูตร  รวมหลักสูตรที่
มหำวิทยำลัยฯ เปิดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวนทั้งสิ้น 48 หลักสูตร  
ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ยังไม่แล้ว
เสร็จทุกหลักสูตร 

 

(2.1/5-1)   ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
เปิด ปิด ปรับปรุง พัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
 
 (2.1/5-2)  รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัย
รำชภฏัร้อยเอ็ด (SAR)  ประจ ำปี 2561 
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องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  : ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1. สภำสถำบันปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดครบถ้วน  และมีกำรประเมินตนเองตำม 
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับมี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำสถำบัน 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ
สื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันไปยังบุลำกรในสถำบัน 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำบันมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ
แก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถำบันเต็มตำมศักยภำพ 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของสถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. สภำสถำบันประเมินผลกำรบริหำรงำนของสถำบันและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร

บริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย กำรประเมินตนเอง คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
จ ำนวน 6 ข้อ 

(ข้อ1-6) 
4 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



19 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

1. สภำสถำบันปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดครบถ้วนและมี
กำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจ
และหน้ำที่  โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ได้รับกำรแต่งตั้งจำกสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด (เอกสำร 7.1/1-1) และแต่งตั้งรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (เอกสำร 7.1/1-2)  ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด ว่ำด้วยส ำนักวิชำกำรและประมวลผล พ.ศ. 2552
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้อบังคับดังกล่ำว(เอกสำร 7.1/1-
3) และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำนักวิชำกำรและประมวลผลเป็นไป
ตำมทิศทำงเดียวกับมหำวิทยำลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงำน ประกอบด้วยกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนหลักสูตรและกำรสอน กลุ่มงำนประมวลผลกำรศึกษำ และ
กลุ่มงำนทะเบียนนักศึกษำ (เอกสำร 7.1/1-4)  และมีกำรจัดท ำ
รำยงำนประเมินตนเอง และรำยงำนต่อมหำวิทยำลั ยและ
สำธำรณชน ในปีกำรศึกษำ 2561  (เอกสำร 7.1/1-5) สภำ
มหำวิทยำลัยไม่ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ของหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ  
 

(7.1/1-1) ค ำสั่งแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล  
(7.1/1-2) ค ำสั่งแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
(7.1/1-3)  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่ำด้วยส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
พ.ศ. 2552 
(7.1/1 -4) ค ำ สั่ ง แ ต่ งตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ที่
ด ำเนินงำนประจ ำส ำนักวิชำกำรและประมวล 
(7.1/1-5) รำยงำนประเมินตนเอง ปี
กำรศึกษำ 2561 

 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกล
ยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ
สถำบัน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผลมีวิสัยทัศน์และมีกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนโดยจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักวิชำกำร
และประมวลผล (เอกสำร 7.1/2-1) และถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์/
เป้ำหมำย/แผนกำรด ำเนินงำนไปยังบุคลำกร ทุกระดับ โดยแจ้ง
แผนปฏิบัติงำนให้ทรำบ  ในกำรประชุมส ำนักฯ และ มีกำรถ่ำยทอด
และมอบหมำยผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ผ่ำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
(เอกสำร 7.1/2-2) ซึ่งมีบุคลำกรทุกระดับเข้ำร่วมเปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม แสดงควำมคิดเห็น สอบถำมข้อสงสัย และใช้ระบบ
สำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำส ำนักโดยมีเว็บไซต์ 
http://academic.reru.ac.th (เอกสำร 7.1/2.3) 

(7.1/2-1) แผนกลยุทธ์ส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล  พ.ศ.2561-2565 
(7.1/2-2) รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำกำร
และประมวลผลกำร 
(7.1/2-3) เว็บไซต์  
http://acdemic.reru.ac.th 
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่
มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันไปยังบุลำกรในสถำบัน 
  ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผลได้มีกำรก ำกับ 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ของ
ส ำนัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตำมแผนและผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร กำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมผ่ำน
กำรประชุมบุคลำกรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล  (เอกสำร 7.1/3-
1)  
 

(7.1/3-1) รำยงำนกำรประชุมของบุคลำกร
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผลตำมผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร   

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำบันมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำร ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผลให้บุคลำกรมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำร โดยมอบหมำยงำนให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนขององค์กร (เอกสำร 7.1/4-1) ซึ่งมีกำรมอบอ ำนำจ
กำรตัดสินใจให้แก่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (เอกสำร 7.1/4.2)   และ
หัวหน้ำกลุ่มงำน (เอกสำร 7.1/4.3)  และมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้แก่ผู้บริหำร และบุคลำกรสำยสนับสนุน อย่ำงชัดเจน 
(เอกสำร 7.1/4.4) เป็นไปตำมต ำแหน่งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และบุคลำกร เปิดโอกำสให้มี
ส่วนร่วม แสดงควำมคิดเห็น สอบถำมข้อสงสัย ในกำรประชุม 
(เอกสำร 7.1/4.5) 
 

(7.1/4-1) โครงสร้ำงบริหำรงำนและกำรแบ่ง
รำชกำรส่วนรำชกำรในกำรประชุมของ
บุคลำกรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล     
(7.1/4-2) ค ำสั่งแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
(7.1/4-3) ค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำกลุ่มงำน 
(7 .1 /4 .4 ) ค ำสั่ งแ ต่ งตั้ งผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ที่
ด ำเนินงำนประจ ำส ำนักวิชำกำรและประมวล 
(7.1/4-5) รำยงำนกำรประชุมของส ำนั ก
วิชำกำรและประมวลผล  เรื่องแบ่งหน้ำที่งำน 
 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้
สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของสถำบันเต็มตำมศักยภำพ 
  ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผลถ่ำยทอดควำมรู้จำก
ที่ได้เข้ำร่วมประชุมกับสภำมหำวิทยำลัย  สภำวิชำกำร และคณะ/
หน่วยงำน /สถำบันในมหำวิทยำลัย ให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรสำย
สนับสนุนในส ำนักวิชำกำรและประมวลผลได้รับทรำบข้อมูล ผ่ำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และบุคลำกร (เอกสำร 7.1/5-1) 
และสนับสนุนให้บุคลำกรสำยสนับสนุน เข้ำร่วมโครงกำรประชุม 
อบรม สัมมนำ เพื่อส่งเสริมพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนให้สำมำรถท ำงำน 

(7.1/5-1) รำยงำนกำรประชุมของส ำนั ก
วิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้จำกที่ได้เข้ำร่วม
ประชุมกับสภำมหำวิทยำลัย  สภำวิชำกำร 
และคณะ/หน่วยงำน /สถำบันในมหำวิทยำลัย 
ให้แก่บุคลำกรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล   
(7.1/5-2) รำยงำนกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรวิเครำะห์และประเมิน
ค่ำงำนเพ่ือเลื่อนระดับในต ำแหน่งที่สูงขึ้น
ส ำหรับบุคลำกรของส ำนักวิชำกำร  
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน (เอกสำร 7.1/5-2) 
 

และประมวลผล   

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของสถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผลกำรด ำเนินงำน 

ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผลได้ใช้หลักธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ตำมหลักธรรมำภิบำล 10 ข้อ ดังนี้ 
           1. หลักนิติธรรม ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล
ปฏิบัติตำมข้อบังคับต่ำง ๆ ได้แก่ ข้อบังคับ กฎระเบียบของ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2547 อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบเงิน
งบประมำณ กำรปฏิบัติงำนพัสดุที่ถือปฏิบัติตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี พ.ศ.2535  และพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจน ข้อบังคับ กฎระเบียบต่ำง ๆ 
และมีกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในส ำนักวิชำกำรและประมวลผล
ได้ทรำบถึงระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภฏัร้อยเอ็ด ให้รับทรำบโดยทั่วกัน 
(เอกสำร 7.1/6-1)  
           2. หลักประสิทธิภำพ ในกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ 
ของส ำนักวิชำกำรฯ ต้องเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดตำแผนกลยุทธ์ และให้บุคลำกรผู้รับผิดชอบโครงกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด (เอกสำร 7.1/6-2)  
           3.  หลักกำรกระจำยอ ำนำจ ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรฯ ใช้
หลักกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมล ำดับชั้น 
คือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รองผู้อ ำนวยกำร เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ติด
รำชกำรให้รองผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจในกำรตัดสินแทนผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก มีกำรแบ่งกลุ่มงำนเพ่ือกระจำยหน้ำที่รับผิดชอบ โดยมีกำรแบ่ง
ภำระกำรท ำงำนตำมกลุ่มงำนดังนี้  กลุ่มงำนอ ำนวยกำร กลุ่มงำน
หลักสูตรและกำรสอน กลุ่มงำนประมวลผลกำรศึกษำ และกลุ่มงำน
ทะเบียนนักศึกษำ (เอกสำร7.1/6-3), (เอกสำร 7.1/6-4)  
           4. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ  ในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมของส ำนัก
วิชำกำรฯ ใช้มติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ในกำรตัดสินใจ (เอกสำร 7.1/6-
5)  
 

(7.1/6-1) หลักนิติธรรม  พระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  พ.ศ. 2547 
(7.1/6-2) หลักประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล   
(7.1/6-3) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ  ค ำสั่ง
แต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
(7.1/6-4) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ  ค ำสั่ง
แต่งตั้งหัวหน้ำกลุ่มงำน 
(7.1/6-5) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ หนังสือ  
เรื่องขอเชิญชวนร่วมแต่งกำยด้วยผ้ำไทย
ผ้ำพื้นเมืองร้อยเอ็ด 
(7.1/6-6) หลักควำมเสมอภำค ภำพถ่ำย
ร่วมแสดงควำมยินดีโอกำสส ำคัญ 
(7.1/6-7) หลักกำรตอบสนอง บันทึกขอ
อนุมัตงิบประมำณเพ่ิมเติม 
(7.1/6-8) หลักภำระรับผิดชอบ รำยงำน
กำรป ระชุ ม ขอ งส ำนั ก วิ ช ำกำรและ
ประมวลผล เรื่องแบ่งหน้ำที่งำน 
(7.1/6-9) หลักควำมโปร่งใส รำยงำน
กำรเงินตำมไตรมำส  ของส ำนักวิชำกำร
และประมวลผล   
(7.1/6-10) หลักประสิทธิผล กำรท ำคู่มือ
นักศึกษำ 
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 5. หลักกำรมีส่วนร่วม เพ่ือแสวงหำแนวคิดที่หลำกหลำย
ส ำนักวิชำกำรฯ จัดประชุมบุคลำกรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นในประเด็น
ต่ำงๆเพ่ือหำแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ และใช้หลัก
ฉันทำมติในกำรเลือกแนวทำงปฏิบัติ  
 6. หลักควำมเสมอภำค  ส ำนักวิชำกำรฯ มีกำรจัดสรร
ทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนและสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกรอย่ำงเท่ำเทียม
กัน และใช้หลักกำรควำมเสมอภำคในกำรลงมติในกำรตัดสินใจในกำร
ด ำเนินงำนโดยใช้หลักประชำธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ์ในกำรออกเสียงเท่ำ
เทียมกัน  
 7. หลักกำรตอบสนอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรฯ สร้ำง
ควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ สำมำรถตอบสนองควำมขัดแย้งหรือควำม
ต้องกำร เช่น กำรขออนุมัติงบประมำณ (เอกสำร 7.1/6-7)  
 8. หลักภำระรับผิดชอบ ผู้บริหำรได้มอบหมำยภำระหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งงำนของผู้บริหำรและบุคลำกรสำย
สนับสนุนตำมงำนที่รับผิดชอบ ผ่ำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักวิชำกำร
และประมวลผล (เอกสำร 7.1/6-8) โดยแต่ละกลุ่มงำนมีภำระหน้ำที่
คือ กลุ่มงำนอ ำนวยกำร ด ำเนินกำรงำนธุรกำรต่ำงๆ และงำนระบบ
สำรสนเทศ กลุ่มงำนหลักสูตรและกำรสอน มีหน้ำที่ ในกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่ม
งำนทะเบียนนักศึกษำ ด ำเนินกำรด้ำนทะเบียนประวัตินักศึกษำ กลุ่ม
งำนประมวลผลกำรศึกษำด ำเนินกำรด้ำนผลกำรเรียน กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
 9. หลักควำมโปร่งใส ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล
ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมระเบียบกำรเงินและพัสดุและ
มีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อมหำวิทยำลัย (เอกสำร 
7.1/6-9) 
 10 . หลั กป ระสิ ท ธิภ ำพ   ผู้ บ ริห ำรมี ก ำรออกแบ บ
กระบวนกำรด ำเนินงำนในแต่ละพันธกิจ โดยจัดท ำเป็นระบบและ
กลไกกำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำงชัดเจน ลดขั้นตอนในกำรท ำงำนและให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด ำเนินกำร
จัดท ำคู่มือนักศึกษำเพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนและประมวลผล ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศในกำร
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ (เอกสำร 7.1/6-10) 
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7. สภำสถำบันประเมินผลกำรบริหำรงำนของสถำบันและผู้บริหำร
น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

           ผลกำรด ำเนินงำน 
           (ยังไม่ได้ด ำเนินกำร) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  : กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
 เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรูและเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรูที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธของ
สถำบันอยำ่งน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย  

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรูและทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย
อย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนดในข้อ 1  

3. มีกำรแบ่ งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูจำกควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนดในข้อ1 และเผยแพรไปสู่บุคลำกร 
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
 4. มีกำรรวบรวมควำมรูตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู
อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณอักษร 
(explicit knowledge)  
 5. มีกำรน ำควำมรูที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็น
ลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู ทักษะของผู้มีประสบกำรณตรง (tacit 
knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง  
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2   ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย กำรประเมินตนเอง คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

4 ข้อ 
จ ำนวน 4 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธของสถำบันอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย  
  ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้
และเป้ำหมำย โดยได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM 
Action Plan) ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด ปีกำรศึกษำ 2561 (เอกสำร 7.2/1-1)  โดยได้ก ำหนดประเด็น
ควำมรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และพันธกิจของส ำนัก
วิชำกำรและประมวลผล และน ำเสนอเพ่ือพิจำรณำในที่ประชุม
อำจำรย์และบุคลำกรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 14 มิถุนำยน 2561 ซึ่งมติที่ประชุมมีกำรเสนอองค์ควำมรู้ที่
จ ำเป็นในประเด็น “เรื่องกำรบริกำรด้ำนกำรลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ” (เอกสำร 7.2/1-2) 

 

(7.2/1-1) แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM 
Action Plan) ส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
ปีกำรศึกษำ 2561 
(7.2/1-2) รำยงำนกำรประชุมอำจำรย์
และบุคลำกรส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 
มิถุนำยน 2561 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรูและทักษะด้ำน
กำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ 
ทีก่ ำหนดในข้อ 1  
  ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ได้จัดประชุมอำจำรย์และ
บุคลำกรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนำยน 2561 (เอกสำร 7.2/2-1) โดยให้บุคลกำรส ำนัก
วิชำกำรและประมวลผล ได้ร่วมกันแบ่งปัน และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ที่มีอยู่ในตัวบุคคล พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจำรณำหัวข้อกำรจัดกำร
ควำมรู้” มติที่ประชุมก ำหนดประเด็นควำมรู้ คือ “กำรบริกำรด้ำน
กำรล งท ะ เบี ย น เรี ย น ขอ งนั กศึ กษ ำระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ ำ ”  
เพ่ื อนั กศึกษำระดับบัณ ฑิ ตศึกษำสำมำรถด ำเนิ นกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนเรียนเองได้ และหน่วยงำนจะได้น ำแผนกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำน  โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (เอกสำร 7.2/2-2) ซึ่งมีผู้บริหำร 
และบุ คลำกรของส ำนั กวิ ช ำกำรและประมวลผล ร่วม เป็ น
คณะกรรมกำร  

 
 

(7.2/2-1)  รำยงำนกำรประชุมอำจำรย์
และบุคลำกรส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 14 
มิถุนำยน 2561 
(7.2/2-2) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี
ตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนดในข้อ1 และเผยแพรไปสู่บุคลำกร  
กลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
  ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ได้ก ำหนดจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลำกรของส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
โดยได้ร่วมกันแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ ในเรื่อง “กำรบริกำรด้ำนกำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ” ระหว่ำง บุคลำกรภำยในส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ซึ่งผู้รับผิดชอบ ได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบกำรลงทะเบียน
เรียนแบบออนไลน์และจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนลงทะเบียนนักศึกษำ 
เพ่ือให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้น ำไปเป็นแนวปฏิบัติในกำร
ด ำเนินกำรลงทะเบียนด้วยตนเอง (เอกสำร 7.2/3-1) และสำมำรถ
น ำไปเป็นแนวปฏิบัติได้จริง (เอกสำร7.2/3-2) พร้อมทั้งน ำเสนอในที่
ประชุมอำจำรย์และบุคลำกรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล (เอกสำร
7.2/3-3) 

 

(7.2/3-1) คู่มือกำรใช้งำนลงทะเบียน
นักศึกษำ 
(7.2/3-2) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กลั่นกรอง ตรวจสอบกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้
งำนลงทะเบียนนักศึกษำ  
(7.2/3-3) รำยงำนกำรประชุมอำจำรย์
และบุคลำกรส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 14 
มิถุนำยน 2561 
 

4. มีกำรรวบรวมควำมรูตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ่ืนๆ ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำ
และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
  ผลกำรด ำเนินงำน 
           ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล โดยผู้รับผิดชอบได้มีกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมรู้ที่ได้จำกกิจกรรมในข้อที่ 3 เพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ (เอกสำร 7.2/4-1) 
โดยจัดท ำเป็นคู่มือกำรลงละเบียนเรียนส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (เอกสำร 7.2/4-2) เพ่ือให้นักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถเข้ำถึงแนวปฏิบัติและ
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรลงทะเบียนด้วยตนเองได้ และได้
มี กำรเผยแพร่ผ่ ำนทำงเว็บไซต์  ส ำนั กวิชำกำรและประมวลผล  
(เอกสำร 7.2/4-3) 
 
 
 
 

(7.2/4-1) รำยงำนกำรประชุมอำจำรย์
และบุคลำกรส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ครั้งที ่1/2562 วันที่ 10 
พฤษภำคม 2562 
(7.2/4-2) คู่มือกำรใช้งำนกำรลงละเบียน
นักศึกษำ  
(7.2/4-3) เว็บไซต์ ส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล 
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
5. มีกำรน ำควำมรูที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน
หรือปี กำรศึกษำที่ ผ่ ำนมำที่ เป็ นลำยลักษณ์ อักษร (explicit 
knowledge) และจำกควำมรู  ทักษะของผู้มีประสบกำรณตรง 
(tacit knowledge) ที่ เป็ น แน วป ฏิ บั ติ ที่ ดี ม ำป รั บ ใช้ ใน ก ำร
ปฏิบัติงำนจริง  
  ผลกำรด ำเนินงำน 
           จำกกำรเผยแพร่ควำมรู้ต่อกลุ่มเป้ำหมำย พบว่ำ นักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยได้น ำแนวปฏิบัติที่ดีจำกคู่มือ
กำรใช้งำนลงละเบียนนักศึกษำดังกล่ำวไปปรับใช้ในกำรด ำเนินกำร
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ โดยนักศึกษำสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้
จริง (เอกสำร 7.2/5-1) ปรำกฏว่ำยังไม่มีนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำกลับติดต่อและแจ้งปัญหำในกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบ
แบบออนไลน์แต่อย่ำงใด (เอกสำร 7.2/5-2) พร้อมทั้งได้เผยแพร่คู่มือ
กำรใช้งำนลงทะเบียนเรียนนักศึกษำให้กับบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ไว้ศึกษำและเป็นแนวปฏิบัติในกำรท ำงำนต่อไป (เอกสำร 7.2/5-3) 

(7.2/5-1) หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์
จำกบัณฑิตวิทยำลัย 
(7.2/5-2) รำยงำนกำรประชุมอำจำรย์
และบุคลำกรส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ครั้งที ่1/2562 วันที่ 10 
พฤษภำคม 2562 
(7.2/5-3)  หนังสือเผยแพร่คู่มือกำรใช้งำน
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษำ 
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องคประกอบท่ี 8  กำรเงินและงบประมำณ  
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  : ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีแผนกลยุทธทำงกำรเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถำบัน  
 2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงดำนกำรเงิน หลักเกณฑกำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอยำง
มีประสทธิภำพ โปรงใส ตรวจสอบได  
 3. มีงบประมำณประจ ำปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติกำรในแตละพันธกิจและกำรพัฒนำสถำบันและ
บุคลำกร  
 4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอยำงเปนระบบ และรำยงำนต่อสภำสถำบันอยำงนอยปละ 2 ครั้ง 
 5. มีกำรน ำขอมูลทำงกำรเงินไปใชในกำรวิเครำะหคำใช้จำย และวิเครำะหสถำนะทำงกำรเงิน และ
ควำมมั่นคงของสถำบันอยำงต่อเนื่อง  
 6. มีหนวยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหนำที่ตรวจติดตำมกำรใชเงินใหเปนไปตำมระเบียบ
และกฎเกณฑที่สถำบันก ำหนด  
 7. ผูบริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใชเงินใหเปนไปตำมเปำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใชในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ  
 
เกณฑ์กำรประเมิน   :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย กำรประเมินตนเอง คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

4 ข้อ 
จ ำนวน 6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

1. มีแผนกลยุทธทำงกำรเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถำบัน 
    ผลกำรด ำเนินงำน 
           ส ำ นั ก วิ ช ำ ก ำ ร แ ล ะ ป ระ ม ว ล ผ ล  มี ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำร (เอกสำร 8.1/1-1) เพ่ือทบทวนและจัดท ำแผนเพ่ือ
ท ำหน้ำที่จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของส ำนัก (เอกสำร 8.1/1-2) 
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย (เอกสำร 
8.1/1-3) โดยได้ด ำเนินกำรทบทวนและจัดกำรประชุม เมื่อวันที่ 

2560 กันยำยน  8  (เอกสำรหมำยเลข8.1/1 -4) เพ่ือชี้แจงให้
บุคลำกรทุกคนได้รับทรำบ 

(8.1/1.1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  
(8.1/1-2) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของ
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
ปีงบประมำณ 2561-2565 
(8.1/1-3) แผนกลยุทธ์กำรเงินของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมำณ
2561-2565 
(8.1/1-4) รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำกำร
และประมวลผล เรื่องกำรทบทวนแผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินของส ำนัก 
 

2 . มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงดำนกำรเงิน หลักเกณฑกำรจัดสรร 
และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอยำงมีประสิทธิภำพโปร่งใส ตรวจสอบได 
  ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผลมีแนวทำงจัดหำทรัพยำกร
ทำงด้ำนกำรเงิน ตำมหลักเกณฑ์กำรจัดสรรของมหำวิทยำลัย เพ่ือ
กำรด ำเนินงำนของส ำนัก จำกงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณ
รำยได้ โดยมีแหล่งที่มำของรำยได้ จำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยที่
ได้รับกำรจัดสรรตำมยุทธศำสตร์และภำรกิจของมหำวิทยำลัย  ทั้งนี้
มหำวิทยำลัยได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ 
(เอกสำร 8.1/2-1) และได้มีกำรเชิญผู้อ ำนวยกำรส ำนักเข้ำร่วม
ประชุมจัดสรรงบประมำณของมหำวิทยำลัย  (เอกสำร 8.1/2-2) 
ทั้งนี้มหำวิทยำลัย ได้มีกำรจัดสรรงบประมำณรำยได้ตำมหลักเกณฑ์
กำรจัดสรรงบประมำณรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้ส ำนัก 
(เอกสำร 8.1/2-3) ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล  จึงได้ด ำเนินกำร
จัดสรรเป็นงบประมำณในกำรบริหำรและด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนของส ำนัก เช่น 
จัดหำวัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม/อบรม
โครงกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของบุคลำกร 
ทั้งนี้ส ำนัก ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรเพ่ือใช้จ่ำยงบประมำณที่
ได้รับจัดสรรในแต่ละปี (เอกสำร 8.1/2-4) 

(8.1/2-1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
จัดสรรเงินงบประมำณจำกฝ่ำยแผนงำนและ
งบประมำณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
(8.1/2-2) บันทึกเชิญประชุมจำกฝ่ำย
แผนงำนและงบประมำณ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏร้อยเอ็ด 
(8.1/2-3) เอกสำรจัดสรรงบประมำณ  
ปี 2561 และปีงบประมำณ 2562 
(8.1/2-4) แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนัก  
ปี 2561 และปี 2562 
(8.1/2-5) ค ำสั่งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
ปี 2561 และปี 2562 
(8.1/2-6) ค ำสั่งคณะกรรมกำรหน่วย
ตรวจสอบภำยใน  
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีขั้นตอนในกำรตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ
พัสดุ เพ่ือใชเงินอยำงมีประสิทธิภำพ โปรงใส  ตรวจสอบได้ โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ (เอกสำร 8.1/2-5) และยังมีหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด (เอกสำร 8.1/2-6) 
อีกด้วย 

 
3. มีงบประมำณประจ ำปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติกำรในแตละ
พันธกิจและกำรพัฒนำสถำบันและบุคลำกร 
   ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผลได้มีกำรประชุมบุคลำกร
บุคลำกร เพ่ือจัดท ำงบประมำณประจ ำปี  พ.ศ.2562 (เอกสำร 
8.1/3.1) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร (เอกสำร 8.1/3-2) และ
แผนกลยุทธ์กำรเงินของส ำนัก (เอกสำร 8.1/3-3)  เพ่ือพัฒนำ
หน่วยงำนและบุคลำกร เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนของส ำนัก เช่น จัดหำวัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดประชุม/อบรมโครงกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของบุคลำกร  

 

(8.1/3-1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกลยุทธ์
กำรเงินของส ำนัก 
(8.1/3-2) แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักวิชำกำร
และประมวลผล ประจ ำปี พ.ศ. 2562  
(8.1.3-3) แผนกลยุทธ์กำรเงินส ำนักวิชำกำร
และประมวลผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด ปี 2561-2565 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอยำงเปนระบบ และรำยงำนต่อ
สภำสถำบันอยำงนอยปละ 2 ครั้ง 
   ผลกำรด ำเนินงำน 
        ส ำนักวิชำกำรและประมวลผลได้มีกำรมอบหมำยให้มีผู้ดูแล
รับผิดชอบดูแลงบประมำณ (เอกสำร 8.1/4 -1) และจัดท ำเป็น
รำยงำนตำมไตรมำสและได้เสนอต่อผู้บริหำร (เอกสำร 8.1/4 -2) 
(เอกสำร 8.1/4-3)  และ (เอกสำร 8.1/4-4)   

(8.1/4-1) ค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้ำที่
ด ำเนินงำนประจ ำส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล 
(8.1/4-2) รำยงำนสรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน  
ไตรมำสที่ 1 
(8.1/4-3) รำยงำนสรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน  
ไตรมำสที่ 2 
(8.1/4-4) รำยงำนสรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน  
ไตรมำสที่ 3 

5. มีกำรน ำขอมูลทำงกำรเงินไปใชในกำรวิเครำะหคำใช้จำย และ 
วิเครำะหสถำนะทำงกำรเงิน และควำมมั่นคงของสถำบันอยำงต่อ
เนื่อง 
   ผลกำรด ำเนินงำน 
           ส ำนักได้มีกำรรำยงำนผลกำรวิ เครำะห์  กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณปี พ.ศ. 2561 (เอกสำร 8.1/5-1)  และงบประมำณปี 

(8 .1/5 -1)รำยงำนผลกำรวิ เครำะห์กำร
เบิกจ่ำยปีงบประมำณ 2561 
(8 .1/5 -2)รำยงำนผลกำรวิ เครำะห์กำร
เบิกจ่ำยปีงบประมำณ 2562 
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

พ.ศ. 2562 (เอกสำร 8.1/5 -2) โดยใช้ข้อมูลจำกฝ่ำยแผนและ
นโยบำย ท ำกำรสรุปผลภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เสนอต่อ
ผู้บริหำร 
6. มีหนวยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหนำที่ตรวจติดตำม
กำรใชเงินใหเปนไปตำมระเบียบและกฎเกณฑที่สถำบันก ำหนด 
   ผลกำรด ำเนินงำน 
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

)เอกสำร 8.1/6-1 ( ทีท่ ำหนำที่ตรวจติดตำมกำรใชเงินใหเปนไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถำบันก ำหนด 
 

(8.1/6-1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัย 
 

7. ผูบริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช เงินใหเปนไปตำม 
เปำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใชในกำรวำงแผน
และกำรตัดสินใจ  
    ผลกำรด ำเนินงำน 
          ส ำนักมีกำรรำยงำนผลกำรใช้เงินให้ทุกปีงบประมำณเป็นรำย
ไตรมำสโดยน ำเสนอถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และผู้อ ำนวยกำรส ำนักได้
มีกำรน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปวำงแผนและตัดสินใจ โดย
มีข้อเสนอแนะให้มหำวิทยำลัยมีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำคู่มือ
นักศึกษำ และ ค่ำสมัครเรียน ให้ชัดเจน  
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
เกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : 
 1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนำกำรของสถำบัน ตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของสถำบัน 

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 
4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม 

ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2)กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอ
ต่อสภำสถำบัน   และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูล
ครบถ้วน    ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3)กำรน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสำรสนเทศที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ ง 9 
องค์ประกอบคุณภำพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร         
4 หรือ 5 หรือ  

6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร     
9 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย กำรประเมินตนเอง คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 
จ ำนวน 7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6,9) 
4 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

1.  มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของสถำบัน ตั้งแต่
ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนด 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในดังนี้   

- ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด น ำมำใช้เพ่ือเป็นคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (เอกสำร 9.1/1-1)   
- มีกำรประชุมส ำนักวิชำกำรและประมวลผล  (เอกสำร 9.1/1-2) ได้
แจ้งในที่ประชุมให้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และให้มีควำมพร้อมในกำรรับกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
(ค ำสั่งส ำนักวิชำกำรและประมวลผล เรื่องแต่งตั้งผู้ก ำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปี
งบประมำณ 2561 (เอกสำร 9.1/1-3)  
 

(9.1/1-1) คู่มือกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
(9.1/1-2) ประชุมส ำนักวิชำกำรและ 
ประมวลผล เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของส ำนัก 
(9.1/1-3) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
คณะท ำงำนประกันคุณภำพ ระดับส ำนัก 
(9.1/1-4) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
คณะท ำงำนประกันคุณภำพ ระดับ
มหำวิทยำลัย 
 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในโดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำร
สูงสุดของสถำบัน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ได้ให้
ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่
ชัดเจน โดยเกิดมำจำกกำรมีส่วนร่วมภำยในของส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล (เอกสำรหมำยเลข 9.1/2-1) มีกำรตั้งคณะกรรมกำรงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิชำกำรและประมวลผล โดยให้
บุคคลมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรด้วยเพ่ือให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลตัว
บ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (เอกสำร 

(9.1/2-1) รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร
ภำยในส ำนัก ระบุกำรก ำหนดให้
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
(9.1/2-2) คู่มือกำรประกันคุณภำพของ
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล  
ปีกำรศึกษำ 2561 
(9.1/2-3) ค ำสั่งส ำนักวิชำกำรและ 
ประมวลผล ที่ 1984/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้
ก ำกับและจัดเก็บหลักฐำนตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
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9.1/2-2) เพ่ือก ำกับ ดูแล และวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด และใช้คู่มือด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพเพ่ือก ำกับกำรด ำเนินงำนให้สู่กำรปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม 
(เอกสำร 9.1/2-3) 
 
3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล ได้จัดสรรทรัพยำกรเพ่ือเป็น
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เกิดผลตำมเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพของหน่วยงำน โดยเริ่มตั้งแต่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ทั้งนี้ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
ไม่ได้จัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำระบบและกลไกงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนัก เช่น จัดหำวัสดุ/อุปกรณ์/ค่ำ
จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำรำยกำรประเมิน
ตนเอง/ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม/อบรมโครงกำรต่ำง ๆ แต่
มอบหมำยให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในงำนประกันคุณภำพและมีวำระใน
กำรประชุมให้มีกำรติดตำมงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพอย่ำง
สม่ ำเสมอ ทั้งนี้ได้เข้ำร่วมงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยอย่ำง
ต่อเนื่อง (เอกสำร 9.1/3-1) , (เอกสำร 9.1/3-2) และ (เอกสำร 
9.1/3-3) 

 

(9.1/3-1) รำยงำนกำรประชุมส ำนักเก่ียวกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(9.1/3-2) ค ำสั่งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำยในส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ปีกำรศึกษำ 2561 
(9.1/3-3)  ค ำสั่งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และ
ประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่ เป็นรำยงำน
ป ระ เมิ น คุ ณ ภ ำพ เสน อต่ อ ส ภ ำสถำบั น    แ ล ะส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มี
ข้อมูลครบถ้วน    ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ก ำหนดใน CHE QA Online และ 3)กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพ
ไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน 
     ผลกำรด ำเนินงำน 
            ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำครบถ้วน โดยมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
(เอกสำร 9.1/4-1) และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง(เอกสำร 9.1/4-
2) เพ่ือให้ได้รำยงำนกำรประเมินตนเอง (เอกสำร 9.1/4-3)   

(9.1/4-1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำยในส ำนักวิชำกำรและ
ประมวลผล ปีกำรศึกษำ 2561 
(9.1/4-2)  รำยงำนกำรประชุมส ำนัก
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 
(9.1/4-3)  รำยงำนประจ ำปีและกำร
ประเมินตนเอง 
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5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำร
ท ำงำนและส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 - ส ำนักวิชำกำร ฯ มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้
น ำผลจำกกำรประเมินคุณภำพ มำตรกำรและแผนพัฒนำคุณภำพใน
แต่ละปีไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
ร่วมรับผิดชอบโดยมีเป้ำหมำยให้ผลกำรด ำเนินงำนมีกำรพัฒนำมำก
ขึ้น 
 

(9.9/5-1) แผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
(Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ 2560 
ที่ส ำนักได้จัดปรับปรุงหลังรับทรำบผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำรเพ่ือร่วมกันหำ
แนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำร
ด ำ เนิ น ง ำ น ต ำ ม ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมกำรตรวจกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ  

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภำพ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 - ส ำนักวิชำกำร ฯ มีเว็บไซต์ของส ำนักที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในแต่ละกำรศึกษำ 
 

(9.1/6-1) Printout Website ของส ำนัก
วิชำกำร ฯ ด้ำนงำนประกันคุณภำพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะนักศึกษำผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของ
สถำบัน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 - ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 

 

8. มี เครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระหว่ำงสถำบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส ำนักวิชำกำรและประมวลผลมีกำรด ำเนินกำรโดยมีกำรส่ง
บุคลำกรของส ำนักเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถำบันจัดกำร
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
 

 
 
 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่
หน่วยงำนพัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 - ไม่ได้ด ำเนินกำร 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล   มหำวิทยำลัยรำชภัฏรอ้ยเอ็ด 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 

คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินกรรมกำร 
ผลคะแนน กำรบรรลุ

เป้ำหมำย 
( = บรรลุ 
,  = ไม่
บรรลุ) 

ผลคะแนน กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

( = บรรลุ 
,  = ไม่
บรรลุ) 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 5 4 บรรลุ 4 บรรลุ 
ผลรวมเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 4  4  

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำ
และบริหำรหลักสูตร 

2 2 บรรลุ 5 บรรลุ 

ผลรวมเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 2  5  

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบัน
และผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 

6 4 บรรลุ 4 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบัน
เรียนรู้ 

5 5 บรรลุ 5 บรรลุ 

ผลรวมเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7 4.5  4.5  

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบ่งชี้ที่  8.1 ระบบและกลไกกำรเงิน
และงบประมำณ 

5 4 บรรลุ 5 บรรลุ 

ผลรวมเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 8 4  5  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

7 4 บรรลุ 4 บรรลุ 

ผลรวมเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9 4  4  

ผลรวมทุกตัวบ่งชี้ 23  27  

ผลรวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งช้ี 3.83  4.50  
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สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ 

ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
 
ข้อเสนอแนะส ำนักวิชำกำรฯ 
จุดเด่น   

มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นรูปธรรมและมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนนั้นประสบผลส ำเร็จ
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1.ควรมีกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำน 
 2.ควรมีกำรประชุมติดตำมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำร โดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3.ควรมีกำรก ำกับติดตำมกำรใช้เงินงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
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