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ค าน า 

  แผนกลยุทธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.๒๕60-๒๕64 นี้ 
จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารจัดการการด าเนินงานต่างๆ ของกองกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕
60 โดยมีแผนกลยุทธ์ที่มีกลยุทธ์ มาตรการ ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕64) ภายใต้บริบทจากข้อมูลผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองกลาง ในการประชุม
ประจ าเดือนภายในกองกลาง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้แสดงความคิดเห็นและพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และน าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน รวมทั้งได้น าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ตามมติที่ประชุมมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบและ
กระบวนการท างานตามแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ   

  จึงหวังว่าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.๒๕61-๒๕64 และแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นี้ 
จะเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ที่จะได้
ร่วมกันพัฒนาการด าเนินงาน ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 
 

   กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
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แผนกลยุทธ ์ 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

 (พ.ศ.๒๕60-๒๕64) 
 
ประวัติความเป็นมา 
 

 ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้มีประกาศในราชกจิจานุเบกษา ยกฐานะวิทยาลยัอบุลราชธานีข้ึนเป็น
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี โดยใหม้ีผลบงัคับใช้ถัดจากวันประกาศ และตามพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยพ.ศ.
๒๕๓๓ ได้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี รวม ๖ หน่วยงาน คือ ๑) ส านักงานอธิการบด ี ๒) 
คณะเกษตรศาสตร ์ ๓) คณะวิทยาศาสตร์ ๔) คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕) สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ๖) 
โครงการจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร ์

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ให้แบ่งส่วนหน่วยงานราชการในส านักงาน 
อธิการบดี แบ่งหน่วยงานภายในประกอบด้วย กองกลาง กองแผนงาน กองคลัง และกองบริการการศึกษา 
ส าหรบัประวัติความเปน็มาของกองกลางตลอดจนอตัราก าลงั มีประวัติความเปน็มาดังนี้ 
  พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๔  ในเบื้องต้นได้จัดต้ังส านักงานช่ัวคราวที่อาคารปฏิบัติงานคณะ
วิศวกรรม ศาสตร์ โดยมบีุคลากรในสงักัด จ านวน ๓ คน คือ ๑) นางสาวอรุโณทัย สทิธิจันทเสน  ๒) นางสาว
นิตยาพร ครองก่ า ๓) นางสาววีณาวรรณ  ประชุมชิต 
  พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ ได้ย้ายที่ท าการมาอยูท่ี่ อาคารอเนกประสงค์ โดยแบง่หน่วยงานใน
สังกัดได้แก่ งานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่ และงานอาคารสถานที ่
   โดยมี นางสาวสุเพ็ญ ศิริคูณ ท าหน้าทีร่ักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากองกลาง จากนั้นในป ี
พ.ศ.๒๕๓๗ ได้ย้ายที่ท าการมาปฏิบัติการที่อาคารบริหารจนถึงปัจจุบัน และไดแ้บ่งหน่วยงานในสังกัด รวม ๔ 
งาน ได้แก่ ๑) งานสารบรรณ ๒) งานการเจ้าหน้าที่ ๓) งานอาคารสถานที่ ๔) งานยานพาหนะ  

  พ.ศ.๒๕๓๘ ได้มีการปรับโครงสร้างโดยเพิ่มเติมให้มงีานสวนและสิ่งแวดล้อม สังกัดในกองกลาง  
และมีค าสัง่แตง่ตั้งให้นางนลินี ธนสันติ รกัษาราชการในต าแหน่งหัวหน้ากองกลาง (เดิมปฏิบัตริาชการในต าแหนง่
เลขานุการอธิการบดี ) 

  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ส านกังานอธิการบด ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
รับรองการแบง่ส่วนกลางบรหิารภายใน โดยส านักงานอธิการบดีได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ กอง โดย
กองกลาง ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๗ งาน คือ ๑) งานสารบรรณ ๒) งานการเจ้าหน้าที่ ๓) งาน 
ประชาสมัพันธ์ ๔) งานประสานงาน ๕) งานยานพาหนะ ๖) งานสวนและสิ่งแวดล้อม ๗) งานอาคารสถานที่  

  โดยในหน่วยงานล าดับ ๑-๕  มีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงกับรองอธิการบดฝี่ายบริหาร และได้  
มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๑/๒๕๔๒ ให้งานอาคารสถานที่ มีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงกับรอง
อธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา และงานสวนสิง่แวดล้อม มีสายบงัคับบญัชาข้ึนตรงกบัรองอธิการบดฝี่าย
สวนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกองกลาง มีงานในสังกัด ๕ งาน โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานยานพาหนะและ
งานสวัสดิการเลี้ยงเด็ก และหน่วยที่พักอาศัย เป็นงานสวัสดกิารโดยมีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงกับรองอธิการบดี
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ฝ่ายบริหาร งานดังกล่าวประกอบด้วย ๑) งานสารบรรณ ๒) งานการเจ้าหน้าที่ ๓) งานประชาสมัพันธ์ ๔) 
งานประสานงาน ๕) งานสวัสดิการ 

 ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ โครงการศูนย์การจัดการความรู้  กองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่มอียู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้
เป็นระบบ และใหบ้ริการแกบุ่คคลทุกคนได้สามารถเข้าถึงความรู้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผู้มีความรู้ ตลอดจน
เป็นสถานที่จัดกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและน าไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานก ากับดูแล
ศูนย์การจัดการความรู ้

 พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีการปรับปรงุโครงสร้างและแบง่ส่วนงานภายใน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ 
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาเห็นชอบโครงสร้างและแบง่ส่วนงานภายใน เมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ โดย ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงาน มีโครงสร้างหน่วยงานใน
สังกัด รวม ๑๕ หน่วยงาน โดยจัดต้ังเป็นกอง ๕ กอง และส านักงาน ๑๐ ส านักงาน ดังนี ้

1) กองกลาง 
2) กองคลงั 
3) กองแผนงาน 
4) กองบริการการศึกษา 
5) กองการเจ้าหน้าที ่
6) ส านักงานตรวจสอบภายใน   
7) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
8) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
9) ส านักงานกฎหมายและนิติการ   
10) ส านักงานบรหิารกายภาพและสิง่แวดล้อม 
11) ส านักงานพฒันานักศึกษา 
12) ส านักงานบรหิารบัณฑิตศึกษา 
13) ส านักงานพฒันาคุณภาพการศึกษา   
14) ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
15) ส านักงานส่งเสริมบรหิารงานวิจัย บรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

      และในปี พ.ศ.2558 ได้แบ่งส่วนงานเพิม่ขึ้น 1 หน่วยงาน เป็นล าดับที่ 16 ส านักงาน 
รักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 

 ปัจจุบัน กองกลาง ได้แบ่งหน่วยงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  ออกเป็น ๔ งาน ดังนี้ 

1) งานบรหิารทั่วไป 
2) งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
3) งานประสานงาน 
4) งานยานพาหนะ 
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ปรัชญา 

 กองกลาง มุง่เน้นการใหบ้ริการ ประสานงานทั่วไป ตลอดจนสง่เสรมิการด าเนนิงานในภารกจิ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยแก่นกัศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ค าขวัญ 

 กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนาและปรับปรงุประสทิธิภาพของบุคลากร
ทุกคนให้เป็นบุคลากรที่มจีิตส านึกในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อที่จะตอบสนองภารกิจของส านักงานอธิการบดี
ทั้งหมด เพื่อใหผู้้ใช้บริการได้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริการและการจัดการของกองกลาง  
 

บรกิาร คือ งานของเรา 
SERVICES IS MIND 

 

S (Service)  -  การให้บรกิารถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทกุคน 
E (Enthusiast)  -  ให้บริการด้วยความกระตือรอืร้น 
R(Rapidness)  -  มีความรวดเร็วทันใจในการให้บริการ 
V(Values)  -  มีคุณค่าส าหรับผู้รบับริการ 
I(Impressive)  -  สร้างความประทับใจและน่าสนใจให้กบัผู้ใช้บริการ 
C(Corrective)  -  บริการด้วยความถูกต้อง แม่นย า ด้วยความเป็นธรรม 
E (Emotional Control - ให้บริการด้วยความอดทน อดกลั้นและควบคุมอารมณ์อยู่เสมอ 
S(Smile)  -  ให้บริการด้วยความจริงใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส  

 

ปณธิาน 
 

 กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการติดต่อประสานงาน และการ
เช่ือมโยงข้อมูลบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อใหผู้้ใช้บริการมีความพงึพอใจ การสร้าง
บุคลากรในหน่วยงานใหม้ีจิตส านึกในการใหบ้ริการคือภารกจิหลัก และมีความรับผิดชอบต่องานและองค์กร 
 
วิสัยทัศน ์
 

 เป็นศูนย์กลางใหบ้รกิาร  ทุกระดับประทับใจ 
 ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง น าไปสู่ความเป็นสากล 
ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็การด าเนินงานตามอัตลกัษณ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการของกองกลาง  
 ตัวบ่งช้ีที่ 2 ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนางาน 
 
พันธกิจ 
 

1)  ให้บริการด้านงานสารบรรณอย่างเป็นระบบและคล่องตัว 
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2)  ให้บริการด้านงานประชาสมัพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3)  ให้บริการยานพาหนะโดยสารส าหรบับุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 

สนับสนุนยานพาหนะเพื่อปฏิบัติราชการให้แกห่น่วยงานภายนอก 
 
วัตถุประสงค ์
 

 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนเพื่อด าเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมบีทบาทและประสานและใหบ้ริการด้านเอกสาร  การรับ-ส่งหนงัสอื การโต้ตอบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร ดูแลการสือ่สารและธ ารงสมัพันธ์กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 
นโยบาย 
 

 ๑) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านสนับสนุนงานวิจัยการบริการวิชาการตามเจตนารมณ์
ของมหาวิทยาลัย 
 ๒) พัฒนาระบบสารสนเทศใหม้ีประสทิธิภาพเพื่อประหยัดอัตราก าลงัและเวลาใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 ๓) พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสทิธิภาพ ในการใช้บุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ 
 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบรหิารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ :  บรหิารจัดการภายใต้หลกัธรรมาภิบาล สามารถปรบัตัวให้ทันกบัพลวัตรการเปลี่ยนแปลง 
ยกระดับคุณภาพให้ เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ และการท างานอย่างมี
ความสุข 

เป้าประสงค์ :   
1. องค์กรมีการบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ และ 

เกิดประโยชน์สงูสุด มสีภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข และได้รบัความ 
ช่ืนชมในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

2. องค์กรมีการพัฒนา และบรหิารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้เกิดเครอืข่ายความร่วมมือทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

และสร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการ 
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กลยุทธ์ท่ี มาตรการ กิจกรรม ตัวบ่งชี้ 
หน่วยท่ี
ใช้วัด 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.บริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล  สร้าง
วัฒนธรรมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1)การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรง่ใสใน
การปฏิบั ต ิ
ราชการของ
ภาครัฐ (ITA) 

(1)เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
กิจการของ
มหาวิทยาลัย 
ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ตาม
เกณฑ์ ITA 

(๑)เกณฑ์
ระดับ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของการ
ด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ระดับ สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ผู้อ านวยการ
กองกลาง 

2. พัฒนาระบบ 
บริหารมหา 
วิทยาลยัดิจทิัล
ภายใต้นโยบาย 
ดิจิตอล 
ไทยแลนด ์

2) น าเทคโน  
โลยดีิจิทัลมา 
ใช้ในการ 
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 
ในด้านต่างๆ 

2)น าเทคโน  
โลยดีิจิทัลมา 
ใช้ในการ 
บริหารจัดการ
ต่างๆ  

(2) จ านวน 
งานทีน่ า
เทคโนโลย ี
ดิจิดัลมาใช้ใน
การปฏิบตัิงาน  

กระบวน 
งาน 

1 2 3 4 5 หัวหน้างาน 

3. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาให ้
ได้มาตรฐาน 
สากล โดยใช ้
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ 
การด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ  
(EdPEx)  และ
พัฒนาองค์กรสู ่
การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

3) สร้างการ 
รับรู้และวัฒน 
ธรรมการ 
ประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ ์
คุณภาพการ 
ศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็น
เลิศ(EdPEx) 
สร้างมาตรฐาน 
การท างานให ้
แก่บุคลากร 
และสร้าง
ระบบการ
ประเมินเพื่อ
พัฒนางานและ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

3)จัดท าคู่มือ
การปฏิบตัิงาน 
เพื่อสร้าง 
มาตรฐานการ 
ท างานใหแ้ก่ 
บุคลากร และ
สร้างระบบการ
ประเมินเพื่อ
พัฒนางานและ
องค์กรตาม
เกณฑ์ 
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ   
(EdPEx) 

(3) จ านวน
กระบวนงานที่
จัดท าเป็น
คู่มือการ
ปฏิบตัิงาน
ของกองกลาง 

กระบวน 
งาน 

1 2 3 4 5 ผู้อ านวยกา
รกองกลาง 

4. พัฒนาระบบ 
การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ ์
เชิงรุกทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย 
และสู่สาธารณ 

4) พัฒนา 
รูปแบบและ 
วิธีการสื่อสาร
องค์กรทั้งภาย 
ในและภาย 
นอกมหา 

4)พัฒนา
ระบบการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

(4) ระดับ
ภาพลักษณ์ 
ของมหา 
วิทยาลยัใน
ทัศนะของ
นักเรียน

คะแนน 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 นัก
ประชาสัมพัน

ธ์ 
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กลยุทธ์ท่ี มาตรการ กิจกรรม ตัวบ่งชี้ 
หน่วยท่ี
ใช้วัด 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชนเพื่อเผยแพร่
ผลงาน ชื่อเสียง 
และภาพลักษณ์ 
ที่ดีของมหา 
วิทยาลัย 

วิทยาลัย ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 5)พัฒนาระบบ
การ
ประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุก 

5)น าเสนอ
ข่าวสารผ่าน
สื่อมวลชน 

(5) จ านวน
ข่าวสารที่
เผยแพร่สู่
สังคมภายนอก 

ข่าว/ป ี 40 40 40 45 50  

 6)พัฒนาช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

6)จัดท าสื่อ
เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย  

(6) ร้อยละ
ของบคุลากร
และนักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

คน 65,0
00 

70,0
00 

75,00
0 

80,00
0 

85,00
0 

 

5. พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธ ิ
ภาพ 

7) การมอบ 
หมายอ านาจ
หน้าที่ของ
ผู้บริหารที่
เป็นลาย 
ลักษณ์อักษร  
 

 (7) ร้อยละ
ของหน่วยงาน
ในส านักงาน
อธิการบดีที่มี
การจัดท าค า
รับรองการ
ปฏิบตัิราชการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐
๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ผู้อ านวยกา
รกองกลาง 

 8) ระบบการ
ประเมินผล
การปฏิบตัิงาน
ที่สามารถน า 
มาพัฒนาการ
ปฏิบตัิงานได ้

 (8) ระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับ 
บริการต่อการ
ให้บริการของ
กองกลาง 

ระดับ 3.51 3.61 3.71 3.81 4.00 หัวหน้างาน 

 9) ปรับปรุง 
หรือพัฒนา
โครงสร้างและ
กระบวนงาน
หลัก และ
กระบวนการ
สนับสนุนของ

 (9) ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
ขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงานหรือ
การให้บริการ
ของกองกลาง 

ข้อ 5 5 5 5 5 หัวหน้างาน 
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กลยุทธ์ท่ี มาตรการ กิจกรรม ตัวบ่งชี้ 
หน่วยท่ี
ใช้วัด 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยงานเป็น 
ประจ าทุกปี
โดยกระบวน 
การมีส่วน
เก่ียวข้องจาก
ทุกภาคส่วน 
เพื่อส่งผลต่อ
ความส าเร็จ
ของงาน 

   (10) ระดับ
ความส าเร็จ
เฉลีย่ในการ
พัฒนา
โครงสร้างให้มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความ
ความเชื่อม่ัน
ในการ
ให้บริการ 

ระดับ 5 5 5 5 5 ผู้อ านวยการ 
กองกลาง 

 10) ส่งเสริม
การใช้เทคโน 
โลยีและวิธีที่
เหมาะสมใน
การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
และผลผลติ
เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุ 
ประสงค ์
หลักของ
กระบวนงาน 

 (10)ร้อยละ
ของคา่ใช้จ่าย
ในการผลิต
เอกสารที่
ลดลงเม่ือ
เทียบกับการ
ไม่น าระบบ E-
meeting / E-
document  
มาใช ้

ร้อย
ละ 

40 50 60 70 80 หัวหน้างาน
บริหาร
ทั่วไป 

 
โครงการกิจกรรม 

๑) โครงการบริหารจัดการทั่วไป 
๒) โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง 
๓) โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
๔) โครงการสนับสนุนค่าบ ารุงสมาชิกหรือค่าวารสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
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๕) โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
๖) โครงการบริหารจัดการงานประสานงาน 
๗) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
๘) โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
๙) โครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน 
๑๐) โครงการค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
๑๑) โครงการจัดหาและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ :  บรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างเปน็ระบบและตอ่เนื่อง ให้สอดรับกับบรบิทที ่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทีม่ีสมรรถนะสูง มีคณุธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี  สามารถ 
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ท่ี มาตรการ ตัวบ่งชี้ 
หน่วยท่ี
ใช้วัด 

ค่าเป้าหมาย  (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. พัฒนา
สมรรถนะของ 
บุคลากรให้
สอดคล้องกับ
ภาระงาน และ
บริบททีเ่ปลีย่น 
แปลงไป อยา่ง
เป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง 

1) พัฒนา 
บุคลากรทุก
ประเภทให้มี 
สมรรถนะ 
ตามที่มหา 
วิทยาลยั
ก าหนด  

(1) ร้อยละ
เฉลี่ยของ
บุคลากรที่มี
สมรรถนะด้าน
การใหบ้ริการ 
ที่ด ี 

ร้อยละ 10 10 20 30 40 ผู้อ านวยการ
กองกลาง 

  (2) ร้อยละ
เฉลีย่ของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
สาธารณประโย
ชน์ที่ส านักงาน
อธิการบดีจัดขึ้น 

ร้อยละ 50 50 50 50 50 หัวหน้างาน
บรหิารทั่วไป 

 
โครงการ/กิจกรรม 

๑. โครงการบริหารจัดการทั่วไป 
๒. โครงการบริหารจัดกลางส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
๓. โครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน 
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แผนปฏิบตักิารและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

โครงการ
หลัก 

กลยุทธ์ของ
คณะ/

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์
ของ 

หน่วยงาน 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย
นับ 

ค่า 
เป้าหมาย 

รหัส
กิจกรรม  

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

ชื่อกิจกรรมย่อย  
 เงิน

รายได้  
 งบประมาณ

แผน่ดนิ  
 ผลรวม
ทั้งหมด  

25. 
โครงการ
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ของ
มหาวิทยา
ลัย 

พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ให้เป็น 
ไปตาม
หลักธรร
มาภิบาล 

ระบบ
บริหาร
จัดการที่
เป็นไป
ตามหลัก
ธรรมาภิ
บาล 

พื่อสนับ 
สนุนการ
บริหาร 

จัดการมหา 
วิทยาลัย 

1 ต.ค.
61- 30 
ก.ย.62 

ระดับความ ส าเร็จ
เฉลี่ยในการพัฒนา
โครงสร้างให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 1000003
0036 

โครงการ
บริหาร
จัดการทั่วไป 

ค่าวัสดุรวมศูนย์ 108,000   108,000 

  ร้อยละของ
หน่วยงานที่น า
ระบบ E-
document มาใช้ 

ร้อย
ละ 

20   ค่าถ่ายเอกสาร 18,000   18,000 

  ร้อยละของค่าผลิต
เอกสารที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับการ
ไม่น าระบบ E-
document มาใช้ 

ร้อย
ละ 

40   ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการของ
ผู้บริหารกองกลาง 

15,000   15,000 

             รวม     141,000   141,000 

         ระดับความส าเร็จ
ของการสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 1000003
0044 

โครงการ
บริหารและ
จัดการ
ส่วนกลาง 
(เงินรายได้) 

การรับรองแขก
ที่มา 
เยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย 

12,000   12,000 
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โครงการ
หลัก 

กลยุทธ์ของ
คณะ/

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์
ของ 

หน่วยงาน 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย
นับ 

ค่า 
เป้าหมาย 

รหัส
กิจกรรม  

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

ชื่อกิจกรรมย่อย  
 เงิน

รายได้  
 งบประมาณ

แผน่ดนิ  
 ผลรวม
ทั้งหมด  

         คะแนน 5   โครงการ
บริหารและ
จัดการ
ส่วนกลาง 
(เงินรายได้) 

สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณ 
ประโยชน์ 

150,000   150,000 

                 ค่าของที่ระลึก 50,000   50,000 

               รวม     212,000  212,000 

         ร้อยละของ
หน่วยงานที่น า
ระบบ E-
meetting มาใช้ 

ร้อย
ละ 

20 1000003
0071 

โครงการ
สนับสนุนการ
ประชุม
คณะกรรมกา
รต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

ค่าอาหารการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย 

56,000   56,000 

         ร้อยละของค่าผลิต
เอกสารที่ลดลง
เม่ือเปรียบเทียบ
กับการไม่น าระบบ 
E-meetting มา
ใช้ 

ร้อย
ละ 

40   ค่าตอบแทนการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

200,800   200,800 

                 การประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

90,000   90,000 
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โครงการ
หลัก 

กลยุทธ์ของ
คณะ/

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์
ของ 

หน่วยงาน 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย
นับ 

ค่า 
เป้าหมาย 

รหัส
กิจกรรม  

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

ชื่อกิจกรรมย่อย  
 เงิน

รายได้  
 งบประมาณ

แผน่ดนิ  
 ผลรวม
ทั้งหมด  

         การพัฒนา
หน่วยงานสู่
หน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้ 

ระดับ 5     การจัดการความรู้
ของคณะกรรมการ
ประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

22,700   22,700 

         ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนางาน/
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับ 5     ค่าจ้างเหมาซ่อม
บ ารุงครุภัณฑ์ห้อง
ประชุม 

30,000   30,000 

                 ค่าวัสดุใช้ในการ
ประชุม 

30,000   30,000 

               รวม     429,500  429,500 

               1000003
0206 

โครงการ
บริหาร
จัดการงาน
ประสานงาน 

ค่าใช้จ่ายประจ า
ของงาน
ประสานงาน 

206,700   206,700 

               รวม     206,700   206,700 

               1000003
0105 

โครงการ
ค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าโทรศัพท์ 948,000   948,000 

                 ค่าไปรษณีย์ 1,128,000   1,128,000 

               รวม     2,076,000   2,076,000 
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โครงการ
หลัก 

กลยุทธ์ของ
คณะ/

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์
ของ 

หน่วยงาน 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย
นับ 

ค่า 
เป้าหมาย 

รหัส
กิจกรรม  

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

ชื่อกิจกรรมย่อย  
 เงิน

รายได้  
 งบประมาณ

แผน่ดนิ  
 ผลรวม
ทั้งหมด  

               1000003
0077 

โครงการ
สนับสนุนค่า
บ ารุงสมาชิก
หรือค่า
วารสาร  

ค่าบ ารุงสมาชิก 
ทปอ., สออ. 

60,000   60,000 

               รวม     60,000   60,000 

               1000003
0132 

โครงการ
ค่าใช้จ่ายด้าน
ยานพาหนะ
ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย 

ค่าใช้จ่ายค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงไตรมาส 
1-3 

  450,000 450,000 

                 ค่าอาหารท าการ
นอกเวลาราชการ 

38,400   38,400 

                   ค่าใช้จ่ายค่า
ประกันภัยรถยนต์ 

140,000   140,000 

                   ค่าใช้จ่ายค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงไตรมาส4 

150,000   150,000 

                   ค่าใช้จ่ายซ่อม
บ ารุงรักษา
ยานพาหนะ 

600,000   600,000 

                   ค่าซ่อมปรับปรุงสี/
อุปกรณ์รถบัส
โดยสาร  

200,000   200,000 
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โครงการ
หลัก 

กลยุทธ์ของ
คณะ/

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์
ของ 

หน่วยงาน 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย
นับ 

ค่า 
เป้าหมาย 

รหัส
กิจกรรม  

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

ชื่อกิจกรรมย่อย  
 เงิน

รายได้  
 งบประมาณ

แผน่ดนิ  
 ผลรวม
ทั้งหมด  

               รวม     1,128,400 450,000 1,578,400 

               1000003
0023 

โครงการ
จัดหาและ
บ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 

จัดหาครุภัณฑ์ป้าย 
LED 

60,000   60,000 

                 จัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

11,000   11,000 

               รวม     71,000  71,000 

         ระดับภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

คะแน
น 

3.7 1000003
0160 

โครงการ
ความสัมพันธ์
กับหน่วยงาน
และชุมชน 

การร่วมงานพิธี
การ/วันส าคัญของ
ชาติกับหน่วยงาน
และชุมชน 

117,000   117,000 

         ร้อยละเฉลี่ยของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ที่ส านักงาน
อธิการบดีจัดขึ้น 

ร้อย
ละ 

85     โครงการท าบุญวัน
ขึ้นปีใหม่ 2562 

60,000   60,000 

                 โครงการท าบุญวัน
สถาปนา2562 

70,750   70,750 

             รวม     247,750   247,750 

         จ านวนการจัดท า
และเผยแพร่
ข่าวสาร 

ข่าว 300 1000003
0072 

โครงการ
สนับสนุนการ
ผลิตสื่อประชา 
สัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
(สาร มอบ.) 

120,000   120,000 
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โครงการ
หลัก 

กลยุทธ์ของ
คณะ/

หน่วยงาน 

เป้าประสงค์
ของ 

หน่วยงาน 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย
นับ 

ค่า 
เป้าหมาย 

รหัส
กิจกรรม  

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

ชื่อกิจกรรมย่อย  
 เงิน

รายได้  
 งบประมาณ

แผน่ดนิ  
 ผลรวม
ทั้งหมด  

         ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ร้อย
ละ 

85   มหาวิทยาลัย 
  

โครงการจัดท าสื่อ
สิ่ง พิมพ(์ส.ค.ส./
แผ่นพับ) 

60,000   60,000 

         จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ 
  

ช่องท
าง 

5     ผลิตป้ายประชา 
สัมพันธ์ 

42,000   42,000 

         

    

    ซ่อมบ ารุงจอภาพ 
LED 

60,000   60,000 

               รวม     282,000  282,000 

         จ านวนข่าวสาร
ผลงานเด่นของ
หน่วยงาน 
บุคลากรและ
นักศึกษา  
ที่ได้รับการ
เผยแพร่สู่สังคม
ภายนอก 

ข่าว 50 1000003
0050 

โครงการ
ประชาสัมพัน
ธ์เชิงรุก 

ประชุมคณะ 
ท างานประชา 
สัมพันธ์ 

5,000   5,000 

               โครงการเชิดชู
เกียรติผู้สร้างเชื่อ
เสียง 

25,000   25,000 

               การท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

7,600   7,600 

               รวม     179,500  179,500 

               ผลรวมทั้งหมด 5,047,200 450,000 5,497,200 
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การน ากลยุทธ์สูก่ารปฏบิัตกิารติดตามประเมินผล 

 
๑. การเช่ือมโยงจากกลยุทธ์สู่โครงการและงบประมาณจากยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ในแต่ละด้านได้มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อมารองรับไว้อย่างชัดเจนโดยได้มีการจัดท า
รายละเอียดของโครงการ ผลผลิต กิจกรรม ตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบและงบประมาณของโครงการไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของโครงการต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น โดยงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆของกองกลางนั้น จะมาทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดี 
  ๒. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวบ่งช้ีจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล เพื่อให้การ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในกองกลาง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงได้มีการจัดการ
ประชุมเพื่อการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกองกลางลงสู่บุคคล 
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆในกองกลางได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายที่ส าคัญ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี อีกทั้งยังเพื่อเป็นกลไกเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ ได้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของส านักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัย 

๓. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคคล เพื่อให้บุคลากรของกองกลางได้ตระหนัก
และรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของกองกลาง และส านักงานอธิการบดี จะจัดให้มีเผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของกองกลาง และส านักงานอธิการบดี อีกทางหนึ่ง 

๔. ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก าหนดรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีรายกลยุทธ์ต่างๆ ไว้ดังนี้ 
 - การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕61 
 - การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑5 มีนาคม ๒๕62 
 - การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ไตรมาส ๓ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕62 
 - การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รอบสิ้นปีงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕62 
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ภาคผนวก 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑ จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดร้บัการเผยแพรสู่่สงัคมภายนอกเพือ่สร้าง 
  ภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด    จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รบัการเผยแพรท่างสื่อมวลชนหลัก 
  และสื่อสังคมออนไลน ์
ค าอธิบาย  เป็นการวัดผลการด าเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งสง่ผลต่อการเกิด 
  ภาพลักษณ์ที่ดี อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินกิจการของ 
  มหาวิทยาลัย 
 -  บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน 
   มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว 

- นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับ/ช้ันปีของมหาวิทยาลยั  
- ผลงานของบุคลากร หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการ ผลการวิจัย/ประดิษฐ์/

คิดค้น ผลการประกวดแข่งขันทักษะ/ฝีมอื คุณธรรม จริยธรรม และการ
ด าเนินชีวิต 
- ผลงานของนักศึกษา หมายถึง ผลการเรียน ผลการวิจัย/ประดิษฐ์/คิดค้น ผล

การประกวดแข่งขันทักษะ/ฝีมือ คุณธรรม จริยธรรม และการด าเนินชีวิต 
เกณฑ์การวัดความส าเร็จ   
  - บรรลเุป้าหมาย      =  จ านวนผลงานของบุคลากรที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ  
     เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมายต่อปี  

-  ไม่บรรลุเป้าหมาย   = จ านวนผลงานของบุคลากรทีเ่ผยแพร่ทางสื่อต่างๆ  
   น้อยกว่าค่าเป้าหมายต่อปี   

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. คณะ/ส านัก/หน่วยงาน  ส่งข้อมูลของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ผลงานจากหน่วยงาน องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไดร้ับการเผยแพร่
ผลงานทางสื่อมวลชน ให้งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสมัพนัธ์ กองกลาง 

2. งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ จัดท าข่าวผลงานของบุคลากรและ
นักศึกษา เผยแพรท่างสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน ์

3. งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของ
บุคลากรและนักศึกษา  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
- แบบบันทกึข้อมูลเผยแพรผ่ลงานของบุคลากรและนักศึกษาทางสื่อมวลชน 

และสื่อสังคมออนไลน ์ประจ าเดือน 
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานข้อมลู  

1. ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ทุกเดอืน 
2. รายงานข้อมูลตอ่มหาวทิยาลัย ทุกไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบหลัก 1. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
2. ผู้อ านวยการกองกลาง 
3. หัวหน้างานประชาสมัพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง 

ผู้รายงานข้อมลู  สิบเอกสมศักดิ์ สันติวงศกร  นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ โทร.3001 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการให้บริการของกองกลาง 
 

๑) ความหมาย การประเมินผลความพอใจต่อการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบด ีที่สอดคล้องตรงกบัความต้องการของ
ผู้รบับริการอย่างต่อเนื่อง  

๒) วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการใหบ้รกิารต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ตามอัตลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี ในมิติ
กัลยาณมิตร 

๓) สูตรในการค านวณ คะแนนรวมของผลคะแนนการประเมินการให้บริการของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี / จ านวนหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบด ี

๔) หน่วยที่วัด ระดับคะแนน 
(มากทีสุ่ด= ๕ คะแนน,  มาก= ๔ คะแนน, ปานกลาง= ๓ คะแนน
, 
น้อย= ๒  คะแนน, น้อยที่สุด=  ๑  คะแนน) 

๕) ความถ่ีในการเก็บข้อมูล ๑ ครั้ง ต่อป ี
๖) แหล่งข้อมูล หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี
(๗) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู แบบสอบถาม (ความพึงพอใจของผูร้ับบรกิาร)  
(๘) ผู้ก าหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบรหิารส านักงานอธิการบดี 
(๙) ผู้รบัผิดชอบหลัก หัวหน้างานในสังกัดกองกลาง 
(๑๐) ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้อ านวยการกองกลาง 
(๑๑) ข้อมูลยอ้นหลัง ปี ๒๕๕9 = ๓.๗๕ คะแนน 
(๑๒) ค่าเป้าหมาย ๓.๗๕ คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    21 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงานอธิการบดจีัดข้ึน 
 

๑) ความหมาย การประเมินผลการจัดกจิกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงาน
อธิการบดจีัดข้ึน โดยบุคลากรได้เข้าร่วมกจิกรรมโดยเสียสละเวลา 
แรงกาย หรือบริจาคทรัพย์/สิ่งของ 

๒) วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
บุคลากร ส านักงานอธิการบดี ตามอัตลักษณ์ของส านักงาน
อธิการบดี ในมิติจิตอาสา 

๓) สูตรในการค านวณ (จ านวนบุคลากรของส านักงานอธิการบดีทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม / 
จ านวนบุคลากรทัง้หมดของส านักงานอธิการบด)ี x ๑๐๐ 

๔) หน่วยที่วัด ร้อยละ 
๕) ความถ่ีในการเก็บข้อมูล ๒ ครั้ง ต่อปี (๖ เดือน และ ๑๒ เดือน) 
๖) แหล่งข้อมูล หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี
(๗) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู แบบลงทะเบียน หรือแบบบันทึกรายช่ือผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
(๘) ผู้ก าหนดค่าเป้าหมาย คณะกรรมการบรหิารส านักงานอธิการบดี 
(๙) ผู้รบัผิดชอบหลัก หัวหน้างานสารบรรณ 
(๑๐) ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้อ านวยการกองกลาง 
(๑๑) ข้อมูลยอ้นหลัง ปี ๒๕๕59 = N/A 
(๑๒) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


