ราายงานผลลการปรระเมินคุณภาพก
ณ
ารศึกษาาภายใน
ปีกการศึกษา
ษ 25588
(วงรอบ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 300 มิถุนายยน 25559)

กองบริหารงานนบุคคล สํานักงาานอธิกาารบดี
มหหาวิทยาาลัยราชภภัฏมหาสสารคาม

คณะกรรรมการปรระเมินคุณภาพกา
ณ
รศึกษาภภายใน
13 กรกฎาคคม 25599

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีปรัชญา
ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานอย่างมี
คุ ณ ธรรม นํ า แรงจู ง ใจสู่ ก ารปฏิ บั ติ จั ด สุ ข ภาวะที่ ดี ใ ห้ มี แ บบยั่ ง ยื น กอปรกั บ เป็ น หน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมืออาชีพ
กองบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้กําหนดให้หน่วยงานดําเนินการตามองค์ประกอบ โดยได้นําตัวบ่งชี้ดังกล่าวจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 วงรอบ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 มีการประเมิน
ตัวบ่งชี้ และตาม
2 กลุ่มตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วมตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 5
หลักเกณฑ์ของ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 6 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ จาก 2 กลุ่มตัวบ่งชี้
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากผลการประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ เป็น 4.42 อยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ย ในกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.23 กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ อยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.60
จุดเด่น
1. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากรในกองบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม
3. ผู้ บ ริ ห ารได้ ดํ า เนิ น การบริห ารหน่ว ยงานตามหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและได้ รั บ การ
ประเมินผลการบริหารงานตามหน้าที่
4. บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองตามประเด็นการจัดการความรู้
5. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
6. กองบริหารงานบุคคลมีการดําเนินงานตามระบบกลไกลการประกันคุณภาพและมีการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม
7. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

8. บุคลากรมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
9. บุคลากรได้เข้าร่วมการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
10. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
11. การปรั บปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุค คล
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
12. มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับค่าเป้าหมายของเกณฑ์การประเมินให้มากกว่านี้
2. ผู้ตอบแบบสอบถามควรกระจายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากกว่านี้ โดยเฉลี่ยให้มี
ความเท่าๆ กัน เช่น บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้มารับบริการ
จากภายนอก เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ควรมีการนําประเด็นความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการจัดการความรู้ โดยบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการนําประเด็นความรู้ที่ได้มาพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน และเผยแพร่
ให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
4. การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปี ควรมีการจัดลําดับความเสี่ยงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน โดยเรียงลําดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย
5. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงควรเพิ่มข้อมูลการประเมินแผน
บริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาในแผนปีถัดไปด้วยเพื่อเป็นข้อมูลการจัดลําดับความเสี่ยง
ของแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในปีถัดไป
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างเครือข่ายควรมีการแลกเปลี่ยนใน
ระดับกว้าง โดยมีหน่วยงานภายนอกในระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมด้วย
7. การเก็ บ ข้ อ มู ล การประเมิ น ควรกระจายแบบสอบถามไปยั ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ให้
มากกว่านี้ โดยเฉลี่ยจากบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้มาติดต่อ
ราชการ ให้มีจํานวนที่สมดุลกัน
8. การเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากร ควรนําเสนอข้อมูลการพัฒนาหลังจาก
การเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นําผลจากการฝึกอบรมมาพัฒนางานตนเองในด้านใดบ้าง
9. ควรนําผลในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองนําไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม
10. ในการเก็บข้อมูลการประเมิน ควรกระจายแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
มากกว่านี้ โดยเฉลี่ยจากบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้มาติดต่อ
ราชการ ให้มีจํานวนที่สมดุลกัน

คํานํา
การปประเมินคุณภาพการศึ
ภ
กษาภายในกองบริริหารงานบุคคล
ค ปีการศึกษษา 2558 เป็นขั้นตอน
หนึ่ ง ของการรประกั น คุ ณภาพการศึ
ภ
ก ษษาภายใน โดยตรวจสอบบและประเมิมิ น การดํ า เนินงานของ
น
กองบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโโยบาย เป้าหมมายและระดัับคุณภาพ ตาามมาตรฐานที่กําหนด
โโดยมหาวิทยาลั
ย ยและสํานักงานคณะก รรมการอุดมศึกษา ซึ่งกาารประกันคุณณภาพการศึกษาภายใน
ษ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกการบริหารกาารศึกษาที่มหาาวิทยาลัยดําเนนินการอย่างตต่อเนื่อง
คณะะกรรมการปรระเมินคุณภาพพการศึกษาภายใน ได้รับการแต่
ก งตั้งจาากมหาวิทยาลัลัยราชภัฏ
มหาสารคามม และได้ดําเนิ
เ นการประเเมินเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคคม พ.ศ.25559 โดยการดําเนิ
า นการ
ประเมินได้ศึกษาเอกสารหลักฐาน กาารสัมภาษณ์ผูผู้เกี่ยวข้อง การเยี
ก ่ยมชมสสถานที่และททรัพยากร
การเรียนรู้ โดยนํ
โ าข้อมูลที่ได้จากการเเก็บข้อมูลแต่ละรู
ล ปแบบ มาประมวลผล
ม
ลการประเมินตามกลุ
น
่ม
ตัวบ่งชี้และตัตัวบ่งชี้ต่างๆ พร้อมทั้งเสนนอแนะแนวททางในการปรับปรุงแก้ไขก ารดําเนินงานน เพื่อให้
หน่วยงานเกิดการพั
ด ฒนาอย่างต่อเนื่อง
คณะะกรรมการปรระเมินฯ ได้ดําเนินการประเเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ จํานวนน 2 กลุ่มตัวบ่บงชี้ โดยมี
ตัวบ่งชี้ จํานวน
น 12 ตัวบ่บงชี้ และได้รายงานผลการรประเมินตามรูปแบบที่มหาาวิทยาลัยกําหนด
ห

(ผู้ช่วยศศาสตราจารย์เชษฐา จักรไไชย)
ปประธานกรรมกการประเมินคุณภาพการศึกกษาภายใน
13 กรกฎาคคม 2559
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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(ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 กองบริหารงานบุคคล

หน้า 1

คณะกรรรมการการรประเมินคุณภาพภาย
ณ
ใน ระดับกกอง
ปีการศึกษาา 2558
กองบริหารงานบุ
ห
คคล
ค สํานักงงานอธิการบบดี มหาวิทยาลั
ท ยราชชภัฏมหาสาารคาม

ล
ลงนาม...........
................................................................. ประธานกรรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตรราจารย์เชษฐาา จักรไชย)
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ลงนาม...........
................................................................. กรรมการ
(อาจารย์ ดดร.สนิท สมุทรวงค์
ท )

ล
ลงนาม...........
.................................................................. กรรมการแลละเลขานุการร
(นายธธนกฤต วิชัยวงษ์)
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ส่วนที่ 2
บทนํา
1. วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
กองบริหารงานบุคคล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความเป็นมา
ในการจัดตั้งหน่วยงานที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากฝ่ายนิติการและการเจ้า หน้าที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ และกองบริหารงานบุคคล ตามลําดับ
2. วงรอบการประเมิน
ปีการศึกษา 2558 (ผลการดําเนินงาน 1 สิงหาคม 2558 ถึง 30 มิถนุ ายน 2559)
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐา จักรไชย ประธานกรรมการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3.2 อาจารย์ ดร.สนิท สมุทรวงค์
กรรมการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3.3 นายธนกฤต วิชัยวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
.
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4 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ
4.1 ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองบริหารงานบุคคลตามระบบและกลไก
ที่หน่วยงานกําหนดนั้น ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในทุกมาตรฐานคุณภาพ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้
4.2 เพื่อให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และได้รับการรับรองมาตรฐาน
4.3 เพื่อให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางควรพัฒนา ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง
ของกองบริหารงานบุคคลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5 ข้อมูลทั่วไป
5.1 ชื่อหน่วยงานที่ตงั้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ตั้ง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44000
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
กองบริหารงานบุคคลเดิมเป็นฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนงานที่แยกตัวออกจากฝ่ายธุรการ
ของวิทยาลัยครูมหาสารคาม เดิมไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายนี้โดยตรง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของฝ่าย
ธุรการมาปฏิบัติงาน จนถึงปี 2543 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จึงได้แยกออกจากฝ่ายธุรการ โดยมีบุคลากร
ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง ภารกิจของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานวินัยควบคู่ไปด้วย ลักษณะงาน
จะเป็นการปฏิบัติ การตรวจสอบและติดตาม แล้วจึงเสนอให้อธิบดีกรมการฝึกหัดครูตัดสินใจและ
สั่ ง การ จนกระทั่ ง ปี พ.ศ.2538 วิ ท ยาลั ย ครู ม หาสารคามได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น สถาบั น ราชภั ฏ
มหาสารคาม การบริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และในวันที่ 24
ตุลาคม พ.ศ.2538 เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏได้มอบอํานาจให้อธิการบดีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลแทนเลขาธิ ก ารและมอบอํ า นาจในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ อี ก มากมาย เช่ น
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนสามัญ การบริหารงานบุคคล
เกี่ ยวกั บลู กจ้ าง ประจํ า การจั ด จ้ า งพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา/พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งชาว
ต่างประเทศ จึงทําให้ภารกิจและขอบข่ายงานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ชัดเจนและมีปริมาณเพิ่มขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติก็ทําให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น
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ปี พ.ศ.2544 สถาบันได้กําหนดชื่อโดยให้ชื่อฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เนื่องจาก
ภารกิจในขณะนั้นปฏิบัติทั้งงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ในปลายปี 2544 จึงแยกออกจากฝ่าย
นิติการเป็น “ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”
ปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงโปรดเกล้ า ฯให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ มหาสารคามเปลี่ ย นสถานะเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ตั้ งแต่วัน ที่ 15 มิ ถุน ายน พ.ศ.2547 และได้ เปลี่ ย นชื่อ มาเป็ น
“มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547
ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2547 และได้ แ บ่ ง ส่ ว นราชการของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามกฎกระทรวง ดังนี้
(1) สํานักงานอธิการบดี
(2) คณะครุศาสตร์
(3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) คณะวิทยาการจัดการ
(6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(7) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(8) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(9) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปี พ.ศ.2548 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
ตาม (ร่าง) ประกาศกระทรวงเป็น 7 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการ
นักศึกษา กองคลังและพัสดุ กองทรัพย์สินและรายได้ กองแผนงานและกองอาคารสถานที่ ซึ่งกอง
การเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยงานการเจ้าหน้าที่ งานวินัยและนิติการ
และงานวิเทศสัมพันธ์
ปี พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 123 ตอนที่ 74ง
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นชื่อ “กองบริหารงานบุคคล” มาจนถึงปัจจุบันและได้แบ่งกลุ่มงาน
ภายในกองเป็น 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
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1. กลุ่มงานธุรการและสวัสดิการ
 งานธุรการและสารบรรณ
 งานอํานวยการและการประชุม
 งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
 งานสวัสดิการ / สวัสดิการบ้านพัก
 งานกองทุนประกันสังคม (สปส.)
 งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําฯ (กสจ.)
 งาน ชพค. / ชพส.
 งานประกันคุณภาพ
 งานคํารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
2. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 งานพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
 งานพัฒนาบุคคล
 งานทะเบียนประวัติ / บําเหน็จ / ความดี - ความชอบ
3. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
 งานขออนุมัติไปต่างประเทศ
 งานขอวีซ่าและหนังสือเดินทางราชการ
 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งชาวต่างประเทศเป็นอาจารย์
4. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 งานวินัย
 งานนิติการ
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ในปี พ.ศ.2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกอง
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 โดยได้แบ่งกลุ่ม
งานภายในกองเป็น 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 งานธุรการและสารบรรณ
 งานอํานวยการและการประชุม
 งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
 งานแผนและงบประมาณ
 งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
 ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ
 ทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
 งานวารสาร จุลสาร
 งานประกันคุณภาพ
 งานคํารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
 งานบริหารความเสี่ยง
 งานการจัดการความรู้ (KM)
2. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
 งานพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
 งานพัฒนาบุคลากร
 งานทะเบียนประวัติ บําเหน็จ
 ความดี ความชอบ
 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 งานพระราชทานเพลิงศพ
 งานวิเทศสัมพันธ์
 งานขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
 งานเวรรักษาการณ์
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3. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 งานวินัย
 งานคดี
 งานกฎหมาย
 งานนิติกรรมสัญญา
4. กลุ่มงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลฯ
 งานสวัสดิการ
 งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ลูกจ้างประจํา
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ พนักงาน
 งานกองทุนประกันสังคม
 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม
 งานสิทธิประโยชน์
ในปี พ.ศ.2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารงานภายในสํานักงานอธิการบดี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกองบริหารงานบุคคลใหม่ โดยได้
แบ่งกลุ่มงานภายในกองเป็น 6 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 งานธุรการ / สารบรรณ
 งานอํานวยการและการประชุม
 งานวิเคราะห์ วางแผนงบประมาณ
 งานการเงินและพัสดุ
 งานรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานบุคคล
 งานพัฒนาระบบงาน และการประกันคุณภาพ
2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 การงานสรรหาและบรรจุ
o การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
o การบรรจุเข้ารับราชการ/บุคลากรใหม่ทุกประเภท
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 งานแต่งตั้ง การย้าย โอน
o การแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชาวต่างประเทศ พนักงาน
ราชการ พนักงานเงินงบแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานโครงการพิเศษและอื่นๆ
o การย้ายข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชาวต่างประเทศ พนักงาน
ราชการ พนักงานเงินงบแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานโครงการพิเศษและอื่นๆ
o การโอนข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชาวต่างประเทศ พนักงาน
ราชการ พนักงานเงินงบแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานโครงการพิเศษและอื่นๆ
o การรักษาราชการแทน
 งานออกจากราชการ
o การเกษียณอายุราชการ
o การลาออกจากราชการ
o การให้ออกจากราชการ กรณีอื่นๆ
 งานต่อเวลาราชการ
3. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
 งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากําลัง
 งานกําหนดตําแหน่ง
 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
o การฝึกอบรม
o การศึกษาต่อ
o กองทุนพัฒนาบุคลากร
 งานจ้างและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
 งานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
 งานพัฒนาและเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการสายสอน
 งานพัฒนาและเข้าสู่ตําแหน่งสายสนับสนุน
 งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
4. กลุ่มงานบําเหน็จ ความดี/ความชอบ และทะเบียนประวัติ
 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 งานบําเหน็จ ความดี/ความชอบ
o การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
o การกําหนดค่าตอบแทน
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 งานทะเบียนประวัติ
 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 งานบริการบุคลากร
o การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
o การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o การขอหนังสือรับรอง
o การขออนุญาตให้บุคลากรไปต่างประเทศ
o การขออนุญาตลาอุปสมบท
o การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
o การขอพระราชทานเพลิงศพ
5. กลุ่มงานสวัสดิการ
 งานกองทุนบําเหน็จบํานาญ กบข. สําหรับข้าราชการ
 งานประกันสังคม
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจํา
 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ
 งานสวัสดิการที่พักอาศัย
 งานพิธีทางศาสนา และงานพระราชทานเพลิงศพ
6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 งานสัญญาและนิติกรรม
 งานสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
 งานวินัย
 งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
 งานกฎหมายและการดําเนินคดี
7. กลุ่มงานสารสนเทศ
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 งานบริการข้อมูลสารสนเทศ
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5.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณธรรม นําแรงจูงใจสู่การปฏิบัติ จัดสุขภาวะที่ดีให้มีแบบยั่งยืน
ปณิธาน
พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การเป็นมืออาชีพ
วิสัยทัศน์
ในปี 2559 กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีระบบงานที่ดี มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ในการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับ
คุณธรรม จริยธรรม อย่างภาคภูมิใจและเป็นมืออาชีพ
พันธกิจ (ต่อ)
4. ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อความโปร่งใส รองรับการตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายกระจายความรู้ระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความสะดวก คลองตัว และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสํานึกในภารกิจที่รับผิดชอบให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ มีระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานวิชาชีพ
5. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความมั่นคงและก้าวหน้า มีความสุข
ในการปฏิบัติส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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นโยบาย
1. นโยบายด้านการบริหารและจัดระบบงาน
เป้าประสงค์
มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร จัดระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน มีความสะดวกคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนและดําเนินงาน
ของหน่วยงาน รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงาน
กลยุทธ์
1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและปรับบทบาทภารกิจ เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) จัดทําสมรรถนะและนําสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัย ด้านการสรรหา การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และการปรับตําแหน่ง การปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติราชการ การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการกําหนดค่าตอบแทน
3) จัดแบ่งสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4) พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5) วางแผนและพัฒนาระบบสืบทอดตําแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่ง
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
มีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม
และสนับสนุน ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานที่เหมาะสม สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน
กลยุทธ์
1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและสมรรถนะ และแผนการสืบทอด
ตําแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งของหน่วยงาน
3) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
5) พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้
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3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงโดยสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร ช่วยให้การบริหารงานด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความ
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จั ด การด้ า นงานบุ ค คล ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรและทั น
สภาวการณ์
4. นโยบายด้านสวัสดิการและการสื่อสาร
เป้าประสงค์
สร้างขวัญกําลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เกิด
ความผาสุ ก และความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร เพื่ อ รั ก ษาคนดี คนเก่ ง ไว้ กั บ องค์ ก ร โดยส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร จัด
สวั ส ดิ ก าร ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และจั ด ให้ มี บ รรยากาศในการทํ า งานที่ ดี แ ละมี ค วาม
เหมาะสม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
กลยุทธ์
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
3) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทน
4) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคล
5) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก
เป้าหมาย
1. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล เป็ น ที่ พึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการตามหลักธรรมาภิบาล
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล
3. เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
มั่นคงและก้าวหน้า มีความสุขในการปฏิบัติงาน
4. เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
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5.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร

กองบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหาร
งานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานอํานวยการ
และการประชุม
- งานวิเคราะห์
- งานแผน
งบประมาณ
- งานการเงิน บัญชี
และพัสดุ
- งานรวบรวม
กฎหมายฯ
- งานพัฒนา
ระบบงานและ
ประกันฯ

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร

- งานสรรหาและบรรจุ - งานวางแผนและ
แต่งตั้ง
วิเคราะห์อัตราฯ
- งานแต่งตั้ง โยกย้าย - งานกําหนด
โอน
ตําแหน่ง
- งานออกจากราชการ - งานฝึกอบรมและ
- งานต่อเวลาราชการ ลาศึกษาต่อ
- งานจ้างฯ อาจารย์
พิเศษ
- งานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ
- งานพัฒนาและ
เข้าสู่ตําแหน่งฯ
- งานปฐมนิเทศฯ
- งานยกย่องฯ

กลุ่มงานบําเหน็จ
ความดีฯ ทะเบียน

กลุ่มงาน
สวัสดิการ

- งานประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
- งานบําเหน็จความดี/
ความชอบ
- งานทะเบียนประวัติ
- งานเครื่องราชฯ
- งานบริการบุคลากร
*ยกเว้นเกณฑ์ทหาร
*บัตรประจําตัว
*หนังสือรับรอง
*ไปต่างประเทศ
*ลาอุปสมบท
*ประกอบพิธีฮัจย์
*พระราชทานเพลิงศพ

- กบข.
- ประกันสังคม
- กสจ.
ลูกจ้างประจํา
- กสจ.
พนักงาน
- สวัสดิการ
บ้านพัก
- พิธีการทาง
ศาสนา

กลุ่มงานวินัย
และนิติการ
- งานสัญญา
และนิติกรรม
- งานสรรหา
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- งานวินัย
- งานอุทธรณ์
และร้องทุกข์
- งานกฎหมาย
และการ
ดําเนินคดี

กลุ่มงาน
สารสนเทศ
- งานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- งานบริหารข้อมูล
สารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหาร
งานทั่วไป
- นายประยงค์
จําปาศรี
- นางสาวอมรรัตน์
ตาลสถิตย์

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
- นายมัฆวา
ยี่สารพัฒน์

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร
- นายอนุชา
ลาวงค์
- นายรณสิทธิ์
โพธิ์ศรี

กลุ่มงานบําเหน็จ
ความดีฯ ทะเบียน
- นายพนมพร
บํารุงบุญ
- นางสาวกาญจนา
ครูพิพรม

กลุ่มงาน
สวัสดิการ
- นายนุวัฒศิริ
พุทธิดิลก

กลุ่มงานวินัย
และนิติการ
- นายยุทธชัย
บุญพันธ์
- นางสาวจิดาภา
กิจโชติทวี
- นายอิทธิพล
พวังคาม

กลุ่มงาน
สารสนเทศ
- นายเฉลิมพล
เขตขันธ์
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5.4 รายชื่อผูบ้ ริหาร กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน
ทําเนียบผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล
(1) นายเชษฐา จักรไชย
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2548-พ.ศ.2549
(2) นายประสิน ปูนอน
ผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2549
(3) นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2549-2558
(4) นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
ผู้บริหารกองบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน
(1) นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
(2) นายประยงค์ จําปาศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
(3) นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(4) นายอนุชา ลาวงค์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
(5) นายพนมพร บํารุงบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานบําเหน็จ ความดี/ความชอบ
และทะเบียนประวัติ
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ
(6) นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก
(7) นายยุทธชัย บุญพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
(8) นายเฉลิมพล เขตขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
บุคลากรกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(1) นางลําดวน ดวงคมทา
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
(2) นายประยงค์ จําปาศรี
บุคลากรปฏิบัติการ
(3) นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิต
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(4) นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์
บุคลากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
(5) นายอนุชา ลาวงค์
บุคลากรปฏิบัติการ
(6) นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
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กลุ่มงานบําเหน็จ ความดี/ความชอบ และทะเบียนประวัติ
(7) นายพนมพร บํารุงบุญ
บุคลากรปฏิบัติการ
(8) นางสาวกาญจนา ครูพิพรม
บุคลากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานสวัสดิการ
(9) นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
(10) นายยุทธชัย บุญพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ
(11) นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี
นิติกรปฏิบัติการ
(12) นายอิทธิพล พวังคาม
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานสารสนเทศ
(13) นายเฉลิมพล เขตขันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5.5 จํานวนบุคลากร
กองบริหารงานบุคคลมีจํานวนบุคลากรทัง้ สิ้น 13 คน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
(1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1
คน
(2) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบแผ่นดิน) 9
คน
(3) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบรายได้)
3
คน
5.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ลําดับที่

1
2
3

โครงการ

จํานวนงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (บาท)

2556
950,000

2557
2558
1,200,000 1,200,000

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อบุคลากร
15,000,000 8,000,000 10,000,000
(กองทุนศึกษาต่อ, ฝึกอบรมระยะสั้น)
โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 3,000,000 6,000,000 2,900,000
รวมงบฯ รวมงบฯ
สภาวิชาการ สภาวิชาการ
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ส่วนที่ 3
วิธีประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน
1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน
 คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานประจําปีทีเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ที่หน่วยงานรับการประเมินส่งให้ก่อนวันประเมินจริง
 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อซักซ้อมกําหนดการ และแบ่งหน้าทีร่ ับผิดชอบตาม
ตัวบ่งชี้และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
 คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน พร้อมทั้งชี้แจง
วัตถุประสงค์การประเมิน
 หน่วยงานนําเสนอผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งจุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนา ในภาพของหน่วยงานภายใน ปีการศึกษา 2558
1.2 การดําเนินการระหว่างการประเมิน
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลาการ/กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย (Stakeholders)
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
 คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลจากการสัมภาษณ์
 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ
 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงาน
1.3 การดําเนินการหลังการประเมิน
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมินร่วมกัน เพื่อจัดทํา
รายงานผลการประเมินฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
ส่งให้หน่วยงาน
 ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลากร/กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย (Stake-holders)
 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมอาคารสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 กองบริหารงานบุคคล

4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายกลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชีร้ ่วม
กลุ่มตัวบ่งชีต้ ามภารกิจ
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม)
ประเมินตนเอง

คณะกรรมการประเมิน

4.90
4.60
4.75
ระดับดีมาก

4.23
4.60
4.42
ระดับดี

เกณฑ์การประเมิน
ช่วงคะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

6 ข้อ

8 ข้อ

5.00

6 ข้อ

7 ข้อ

5.00

4.00

4.39

4.39

4 ข้อ

3 ข้อ

3.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกัน

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

(ผลการประเมิน)

4.23

4.00

4.05

4.05

5 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
และผู้บริหารของกองบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

คุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม
กลุ่มตัวบ่งชีต้ ามภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้มี

ร้อยละ
85

13
13

100

5.00

3.00

3.57

3.57

จํานวน
4 เรือ่ ง

7 เรือ่ ง

5.00

ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมทิ ัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.41 จํานวนของการปรับปรุง
แก้ไข กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

7 วัน

5.00

(ผลการประเมิน)
(ผลการประเมิน)

4.60
4.42

การบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.42 ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ของจุลสารกอง

ภายใน 7
วัน

บริหารงานบุคคล
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
ช่วงคะแนน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ผลการประเมิน
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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สรุปผลการประเมิน รายกลุม่ ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม

ผลการประเมิน
จุดเด่น
1. กองบริหารงานบุคคลมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสํานักงาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสูแ่ ผนปฏิบัติการประจําปี
3. ผู้บริหารกองบริหารงานบุคคลให้ความสําคัญในการบริหารจัดการกองบริหารงาน
บุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ผู้บริหารกองบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัตงิ านตามบทบาทและหน้าที่อย่างเห็นได้
ชัดเจนและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่คลอบคลุม
ตามหลักธรรมาภิบาล
5. บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนาตามประเด็นการจัดการความรู้
ที่กองบริหารงานบุคคลกําหนดตามแผนอย่างชัดเจน
6. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รับความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย
ของกองบริหารงานบุคคล และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
7. กองบริหารงานบุคคลมีการดําเนินงานตามระบบกลไกลการประกันคุณภาพ
และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อผู้บริหารอย่าง
เป็นรูปธรรม
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กลุ่มตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้ตาม
ภารกิจ

ผลการประเมิน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับค่าเป้าหมายของเกณฑ์การประเมินตนเองให้สูงขึ้นกว่านี้
2. ในการเก็บข้อมูลการประเมิน ควรกระจายแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้มากกว่านี้ โดยเฉลีย่ จากบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน
และผู้มาติดต่อราชการ ให้มีจํานวนทีส่ มดุลกัน
3. ควรมีการนําประเด็นความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการจัดการความรู้ โดยบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการนําประเด็นความรูท้ ี่ได้มาพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
4. ในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปี ควรมีการจัดลําดับความเสี่ยงให้เห็น
อย่างชัดเจน โดยเรียงลําดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย
5. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงควรเพิ่มข้อมูลการประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาในแผนปีถัดไปด้วยเพื่อเป็นข้อมูลการจัดลําดับ
ความเสี่ยงของแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในปีถัดไป
6. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างเครือข่ายควรมีการแลกเปลีย่ น
ในระดับกว้าง โดยมีหน่วยงานภายนอกในระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมด้วย
จุดเด่น
1. กองบริหารงานบุคคลมีให้บริหารแก่ผู้มาใช้บริการในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
ตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. กองบริหารงานบุคคลมีแผนพัฒนาบุคลากรและมีการดําเนินการตามแผนอย่างชัดเจน
3. บุคลากรของกองบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. กองบริหารงานบุคคลมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
5. การบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน และสอดคล้องกับ
การปฏิบัตงิ านอย่างชัดเจน
6. กองบริหารงานบุคคลมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางจุลสารอย่างต่อเนือ่ ง
ตามวงรอบทีก่ ําหนด
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับค่าเป้าหมายของเกณฑ์การประเมินตนเองให้สูงขึ้นกว่านี้
2. ในการเก็บข้อมูลการประเมิน ควรกระจายแบบสอบถามไปยังผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียให้
มากกว่านี้ โดยเฉลี่ยจากบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ให้มจี ํานวนที่สมดุลกัน
3. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะควรนําผลการเข้ารับการพัฒนามาประยุกต์
ใช้ในการบริหารงานของตนเองให้เห็นผลอย่างชัดเจน
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ภาคผนวก ก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายตัวบ่งชี้
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ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 25558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 1..1 : กระบวนนการพัฒนาแแผน
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง
ผลการประเมิมินกรรมการ

6 ข้อ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ประเมิน
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ข้อ)

6
8 ข้อ
5.00

6
6
6

8 ข้อ



5.00

ข้อค้นพบ
มีการจัดทํทาแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับกการอนุมัติจากกผู้บริหารสํานักงาน และนนําสูแ่ ผนปฏิบัติการ
ประจําปีอย่างชั
ง ดเจน และะมีการติดตามมผลการดําเนินโครงการตาม
น
มแผนอย่างต่ออเนื่อง
จุดเด่น
มีการถ่ายททอดแผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากรในกองบริริหารงานบุคคลอย่
ค างชัดเจนน
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ปรับการเขีขียนรายงานกาาสรประเมินตตนเองโดยให้ใส่รหัสเอกสารรอ้างอิงให้ตรงงกับรายงาน

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 25

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 1..2 : ภาวะผูนํ้นาของคณะกกรรมการและผูผู้บริหารของกกองบริหารงานนบุคคล
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง
ผลการประเมิมินกรรมการ

6 ข้อ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

7
7 ข้อ
5.00

6
7
6

7 ข้อ



5.00

ข้อค้นพบ
ใ
หารจัดการกองบริริหารงานบุคคล
ค โดยดําเนินนการตามหลััก
ผู้บริหารให้ห้ความสําคัญในการบริ
ธรรมาภิบาล
จุดเด่น
มีการประเเมินผลการปฏิฏิบัติงานของผูผู้บริหารอย่างเเป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ควรปรับค่าเป้าหมายของงเกณฑ์การปรระเมินให้มากกว่านี้

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 26

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 1..3 : การปฏิบัติตามบทบาาทหน้าที่ของผผู้บริหารกองบบริหารงานบุคคคล
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง

4.00

ผลการประเมิมินกรรมการ

4.00

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

4.399
5.00

4.399



5.00

ข้อค้นพบ
กองบริหารรงานบุคคลมีการประเมิ
ก
นผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างเป็นรู ปธรรม
จุดเด่น
ผ
ผู้บริหารได้ดํดาเนินการบริริหารหน่วยงานนตามหน้าทีที่ท่ไี ด้รับมอบหมมายและได้รับบการประเมินผลการ
บริหารงานตาามหน้าที่
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ผู้ตอบแบบสสอบถามควรกกระจายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสี
น ยให้มากกกว่านี้ โดยเฉลีลี่ยให้มคี วามเทท่าๆกัน
เช่น บุคลากรสายวิชาการร บุคลากรสาายสนับสนุน และผู้มารับบริการจากภายยนอก เพื่อเพิพิ่มความ
เชื่อมั่นในการรประเมินผลกการปฏิบัติงานน

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 27

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 1..4 : การพัฒนาหน่
ฒ
วยงานนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง
ผลการประเมิมินกรรมการ

4 ข้อ
4 ข้อ

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

5
5 ข้อ
5.00

5
3
5

3 ข้อ



3.00

ข้อค้นพบ
มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของงหน่วยงานอยย่างชัดเจน โดดยได้มีการกําหหนดประเด็นความรู้
จุดเด่น
บุคลากรได้มีมการพัฒนาตตนเองตามประะเด็นการจัดการความรู
ก
้
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ควรมีการนําประเด็
า
นความมรูท้ ี่ได้จากการ จัดโครงการจัดการความรู
ด
้ โดยบุ
โ คลากรทีเ่ เข้าร่วมโครงกาารนํา
ประเด็นความรูท้ ี่ได้มาพัฒนาาการดําเนินงาานของหน่วยงาาน และเผยแพพร่ให้กบั บุคลา กรในองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 28

ผลลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 1..5 : ระบบบบริหารความเสีสี่ยง
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง
ผลการประเมิมินกรรมการ

5 ข้อ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

6
6 ข้อ
5.00

5
5
5

5 ข้อ



5.00

ข้อค้นพบ
กองบริหารงานบุคคลมีการจัดทําแผนการบริหารคววามเสี่ยงประจจําปี ที่สอดคคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
จุดเด่น
มีการติดตามผลการดําเนินินงานตามแผผนการบริหารความเสี่ยง
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
1. ในการจััดทําแผนการบบริหารความเสี่ยงประจําปี ควรมี
ค การจัดลําดับความเสี่ยงใให้เห็นอย่างชัดเจน
ด
โโดยเรียงลําดับความเสี
บ
่ยงจากกมากไปหาน้ออย
2. การรายงงานผลการดําเนิ
เ นงานตามแผผนบริหารความมเสี่ยงควรเพิมข้
่ม อมูลการประะเมินแผนบริหารความ
เสี่ยงในปีที่ผ่านมาในแผนปี
น
ถัถดั ไปด้วยเพือ่ เป็ป็นข้อมูลการจัจัดลําดับความเเสี่ยงของแผนกการบริหารควาามเสี่ยง
ของหน่วยงานนในปีถัดไป

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 29

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 1..7 : ระบบแและกลไกการปประกันคุณภาาพการศึกษาภภายใน
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง
ผลการประเมิมินกรรมการ

7 ข้อ
7 ข้อ

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

9
9 ข้อ
5.00

7
7
7

7 ข้อ



5.00

ข้อค้นพบ
มีระบบกลไไกด้านการประกันคุณภาพกการศึกษาอย่างชั
า ดเจน
จุดเด่น
กองบริหารงงานบุคคลมีการรดําเนินงานตาามระบบกลไกลลการประกันคุณภาพและมีกการายงานผลการ
ประเมินคุณภาาพการศึกษาภภายในต่อผู้บริหหารอย่างเป็นรูปธรรม

จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
. ในการแลกกเปลี่ยนเรียนรูรู้ด้านการประกกันคุณภาพระหหว่างเครือข่ายควรมีการแลกกเปลี่ยนในระดัับกว้าง
โโดยมีหน่วยงานภายนอกในรระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมด้วย

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 30

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 2..1 : ระดับความพึงพอใจขของผู้รับบริการ
า
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง

4.00

ผลการประเมิมินกรรมการ

4.00

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

4.055
4.05

4.055



4.05

ข้อค้นพบ
กองบริหารงานบุคคลมีการประเมินคววามพึงพอใจขของผู้รับบริการตามภารกิจขของหน่วยงานนอย่าง
เป็นรูปธรรม
จุดเด่น
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู
พ
่ในระดับดี
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ในการเก็บข้้อมูลการประเมิมิน ควรกระจจายแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้
น ส่วนเสียให้ห้มากกว่านี้ โดดยเฉลี่ย
จากบุคลากรสสายวิชาการ บุคลากรสายสนันับสนุน และผูผูม้ าติดต่อราชกการ ให้มีจํานววนที่สมดุลกัน

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 31

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 2..2 : ระบบการพัฒนาบุคลลากรสายสนับสนุ
บ น
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง
ผลการประเมิมินกรรมการ

5 ข้อ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

7
7 ข้อ
5.00

7
7
7

7 ข้อ



5.00

ข้อค้นพบ
1. กองบริรหารงานบุคคลมีการจัดทําแแผนพัฒนาบุคลากรอย่
ค
างเป็ป็นรูปธรรม
2. มีการดํําเนินงานตามมแผนพัฒนาบุบุคลากร
จุดเด่น
บุคลากรมีการปฏิบัติงานเป็ป็นไปตามแผนนพัฒนาบุคลาากร
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ในบันทึกกาารเข้ารับการฝึฝึกอบรมและพพัฒนาของบุคลากรควรชี
ค
้ให้เห็นว่า หลังงจากการเข้ารัับการ
ฝึึกอบรมแล้ว นําผลจากกาารฝึกอบรมมาาพัฒนางานตนนเองในด้านใดดบ้าง

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 32

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 2..3 : ร้อยละขของบุคลากรทีที่ได้รับการพัฒนาความรู
ฒ
้และทั
ล กษะในวิชชาชีพ
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง
ผลการประเมิมินกรรมการ

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

13
1000
5.00

13
13
13

1000



5.00

ข้อค้นพบ
มีการส่งเสริริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงกการในการพัฒนาความรู
ฒ
้และทั
ล กษะวิชาชีชีพ
จุดเด่น
อ ่อง
บุคลากรได้เข้าร่วมการพััฒนาทักษะวิชชาชีพอย่างต่อเนื
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ควรนําผลในนการพัฒนาทัทักษะวิชาชีพขของตนเองนําไปปรั
ไ บใช้ในกการพัฒนางานนของตนเองอยย่างเป็น
รูปธรรม

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 33

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 2..4 : ระดับความพึงพอใจขของผู้มีส่วนได้ด้ส่วนเสียที่มต่ตี อสภาพภูมิทศั น์และสิ่งแวดดล้อม
ของหนน่วยงาน
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง

3.00

ผลการประเมิมินกรรมการ

3.00

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

3.577
3.57

3.577



3.57

ข้อค้นพบ
่
มิทศั ศน์และสิ่งแวดดล้อมของ
มีผลการปรระเมินระดับคววามพึงพอใจขของผู้มีส่วนได้ด้ส่วนเสียที่มีตอสภาพภู
หน่วยงานอย่างชัดเจน
จุดเด่น
มีการนําผลการประเมินมาปรั
ม บปรุงกาารดําเนินงานออย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ในการเก็บข้้อมูลการประเมิมิน ควรกระจจายแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้
น ส่วนเสียให้ห้มากกว่านี้ โดดยเฉลี่ย
จากบุคลากรสสายวิชาการ บุคลากรสายสนันับสนุน และผูผูม้ าติดต่อราชกการ ให้มีจํานววนที่สมดุลกัน

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 34

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 2..39 : จํานวนนของการปรับบปรุง แก้ไข กฎ
ก ระเบียบ และข้
แ อปฏิบัติทที่เกี่ยวกับ
การบบริหารงานบุคคคล
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง
ผลการประเมิมินกรรมการ

4 เรื่อง
4 เรื่อง

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

7
7 เรือง
อ่
5.00

4
7
4

7 เรือง
อ่



5.00

ข้อค้นพบ
เ ่ยวกับการบริหารงานบุคคคลอย่างเป็นรูปธรรม
กองบริหารงานบุคคลมีการปรับปรุงแกก้ไขข้อบังคับเกี
จุดเด่น
การปรับปรุรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ แและกฎหมายทที่เกี่ยวกับการรบริหารงานบุบุคคลสอดคล้องกั
อ บการ
ปฏิบัติงานขอองหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ควรปรับเกณ
ณฑ์การประเมิมินให้สูงขึ้นกว่าาเดิม

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 35

ผลการประเมินคคุณภาพการศึศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้
วงรอบบประเมินปีการศึ
า กษา 2558
กองบบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏมหาสารคาม
ฏ
ม
ตัวบ่งชี้ที่ 2..40 : ระดับความสําเร็จของการเผยแพพร่/ประชาสัมพัพนธ์ของจุลส ารกองบริหารรงานบุคคล
เป้าหมาย
ปีการศึกษาา
2558
ผลการประเมิมินตนเอง

17 วัน

ผลการประเมิมินกรรมการ

17 วัน

ผลการดําเนินงานน
บรรลุลุเป้าหมาย
คะแนน
ผลลัพธ์
 = บรรลุ
ตัวตั้ง
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน
 = ไม่บรรลุ
ตัวหาร
ข้อ)

7 วัน
5.00

7 วัน



5.00

ข้อค้นพบ
กองบริหารงานบุคคลมีการเผยแพร่ข้ออมูลข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรรม
จุดเด่น
มีช่องทางในนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรหลายช่องทาาง
จุดที่ควรพัฒนา
ฒ
ควรปรับเกณ
ณฑ์การประเมิมินให้สูงขึ้นกว่าาเดิม

ลงชือ....................
่อ
....................................
(นายธนนกฤต วิชัยวงงษ์)
คณะกรรมการ
ค
รประเมินคุณภาพภายใน
ภ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
รายงานผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษาภายใน ปีการศึกษา 25558 กองบริหารรงานบุคคล หน้า 36

ภาคผนวก ข
กําหนดการตรวจประเมิน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 กองบริหารงานบุคคล หน้า 37

กําหนดตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2558
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วัน เวลา
กิจกรรมในการดําเนินการ
13.30 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม
เพื่อซักซ้อมกําหนดการ
14.00 – 14.30 น. - ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
- ประธานกรรมการประเมินฯ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
- นําเสนอผลการดําเนินงานตาม SAR
14.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสาร
หลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ หรือ
เอกสารอื่น ๆ
15.30-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ผู้บริหาร
2. บุคลากร
16.00 – 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ
เตรียมการรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ประเมิน
หน่วยงาน

สถานที่
ห้องประชุม สนอ.
ห้องประชุม สนอ.

คณะกรรมการ
ประเมิน

ห้องประชุม สนอ.

หน่วยงาน

ห้องประชุม สนอ.
ห้องประชุม สนอ.
ห้องประชุม สนอ.

คณะกรรมการ
ประเมิน

ห้องประชุม สนอ.

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผล
การประเมินฯ ด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและ
บุคลากร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 กองบริหารงานบุคคล หน้า 38

ภาคผนวก ค
บันทึกภาคสนาม
- ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
- ข้อมูลการสัมภาษณ์
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บันทึกภาคสนาม
ข้อมูลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เยี่ยมชม
- ห้องสํานักงาน
- การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
เสวนากลุ่ม
-

ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร
ประเด็นการสัมภาษณ์
การดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงานตามหลักภารกิจหลักของหน่วยงาน
ผลการสัมภาษณ์
กองบริหารงานบุคคลควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
กองบริหารงานบุคคลให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบ เพราะผลการดําเนินงานดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
สามารถเป็นแนวทางการดําเนินงานให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
บุคลากร จํานวน 13 คน
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. การประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
3. ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ผลการสัมภาษณ์
1. ในปีถัดไปกองบริหารงานบุคคลควรดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้หน่วยงานอื่นได้ทราบอย่างทั่วถึง
2. กองบริหารงานบุคคลควรจัดให้มีการเผยแพร่งานด้านประกันคุณภาพของกอง
บริหารงานบุคคลที่หน่วยงานอื่นสามารถนําไปปฏิบัติได้ อาจจัดทําเป็น e-SAR
3. กองบริหารงานบุคคลควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถเชือ่ มโยงข้อมูล
ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน
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ภาคผนวก ง
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
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ภาคผนวก จ
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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