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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report– SAR) ส านักงานอธิการบดี               
ประจ าปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) ฉบับนี้ เป็นรายงานการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรลุวัตถุประสงค์และ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส านักงานอธิการบดีจะรับการตรวจประเมิน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ องค์ประกอบ ที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งค าแนะน าและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report– SAR) ส านักงานอธิการบดีประจ าปี การศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 -31 พฤษภาคม 2557) นี้เป็นการรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
แนวปฏิบัติตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน ) (สมศ.) ที่ก าหนดมาตรฐานองค์ประกอบตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ส านัก งานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักอ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การประเมินตนเองจึงก าหนด
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี รวม 4 องค์ประกอบ 14 ตัว
บ่งชี้โดยในปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินตนเองโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1.1 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม เฉพาะตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา สรุปผลการ

ประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย  4.57 คะแนนระดับดีมาก  โดยมีผลการประเมินตนเอง
ตามองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย  
5.00 คะแนน ระดับดีมาก  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน ระดับ
ดีมาก   องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.00  คะแนน ระดับ ดี  
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.00 คะแนน ระดับดี 

 ส่วนผลการประเมินตนเองในภาพรวม เฉพาะตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานตามองค์ประกอบส านัก
รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย  3.91 คะแนนระดับด ี

1.2 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ตาม ตัวบ่งช้ีที่เป็นอัต ลักษณ์และ ตัวบ่งช้ีเพิ่มตาม ภารกิจ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.83 คะแนน ระดับดีมาก  โดยมีผลการ
ประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ มีคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.67 คะแนนระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00
คะแนน ระดับดมีาก 

1. จุดเด่น/แนวทางเสริม   
1.1 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

บุคลากรทุกหน่วยงาน ในส านักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ ทุก
หน่วยงาน ซึ่งในการจัดท าแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ ส านักงานอธิการบดี มีความพร้อมทั้งทรัพยากรบุคคลและข้อมูลที่
เอ้ือต่อการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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1.2 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 
 มีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ที่มีองค์ประกอบเป็นผู้บริหารระดับสูง และผู้อ านวย

ส านัก/ผู้อ านวยการกอง /หัวหน้าส านักงาน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิบัติงานของ
ส านักงานอธิการบดี และการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ให้บรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจของส านักงานอธิการบดี  ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการด าเนินการ
ในเรื่องต่างๆ  ท าให้การบริหารจัดการด าเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงานในภาพรวมได้ ทั้งระดับส านักงานอธิการบดีและระดับมหาวิทยาลัย  ในด้านปัจจัยด าเนินงาน มี
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารจัดการและการตัดสินใจ ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหาร
และกลุ่มงานปฏิบัติ งานวิชาการ ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี ้คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบด ี ให้ความส าคัญในด้านการจัดการความรู้  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้  ใน
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการ  ได้แก่  มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะส่วนบุคคล (Core Competency) ในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด  ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ  ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล  มี
ความพึงพอใจในการท างาน ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ด ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ 

1.3 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานอธิการบดีให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ  โดย
ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพภายใน และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
ด าเนินงานประจ าอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

2.1 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   
 ควรมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความม่ันคงของส านักงานอธิการบดี 

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเป็นระยะ เพื่อ ใช้เป็นแนวทาง ในการก าหนด
นโยบายด้านการเงินของ ส านักงานอธิการบดีอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ 
และวิเคราะห์ความพงึพอใจการใช้งานโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ เพ่ือค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริง 
และน าไปสู่การลงทุนและพัฒนาที่คุ้มค่าต่อไป 

2.2 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ควร มีท าแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
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2. ข้อมูลทั่วไปของส านักงานอธิการบดี 
2.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ตั้ง  เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์คต.เมืองศรีไคอ.วารินช าราบจ.อุบลราชธานี 

ส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทบวงมหาวิทยาลัย พ .ศ.2534 เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2534 ดังนี้  

1) ส านักงานอธิการบดี  
2) คณะเกษตรศาสตร์ 
3) คณะวิทยาศาสตร์ 
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5) ส านักงานอธิการบดีภาษาและวัฒนธรรม 
6) ส านักวิทยบริการ 

โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อด าเนินภารกิจด้านการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และ
ทบวงมหาวิทยาลัย ไดอ้อกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2534 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2534  โดยให้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

1) กองกลาง 
2) กองคลัง 
3) กองบริการการศึกษา 
4) กองแผนงาน 

ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116  ตอนที่ 139 ก เมื่อวันที่  27  ธันวาคม 2542  จัดตั้ง
คณะศิลปศาสตร์ โดยการปรับสถานภาพและเปลี่ยนชื่อ ส านักงานอธิการบดีภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือให้
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์และทั้งนี้
ได้จัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไปพร้อมในคราวเดียวกัน  

ต่อมาเม่ือปี 2545 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2545 ครั้งที่ 
6/2545 ได้อนุมัติหลักการให้จัดตั้งหน่วยงานที่รายงานผลตรงต่ออธิการบดี รวม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1) ส านักกฎหมายและผลประโยชน์ (ปรับจากหน่วยวินัยและนิติการ)  
2) ส านักงานตรวจสอบภายใน (ปรับจากหน่วยตรวจสอบภายใน) 
3) ส านักงานประกันคุณภาพและประเมินผลภายใน (รวมงานติดตามการปฏิบัติมาอยู่ใน

หน่วยเดียวกัน) 
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ในปี พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
หลักการ เพ่ือเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยให้แบ่งส่วนราชการ คือ 

1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
2) ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
3) ส านักพัฒนานักศึกษา 
4) ส านักทะเบียนและประมวลผล 
5) ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น  ในด้านการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม  ดังนี้
ในปี พ .ศ. 2549  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องโครงการจัดตั้งส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดีพ .ศ.2549 ประกาศ  ณ 
วันที่ 22 มีนาคม 2549 ดังนี้ 

1) โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
2) โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
3) โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
4) โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ 
5) โครงการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน 
6) โครงการจัดตั้งส านักงานสภาวิชาการ 
7) โครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
8) โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 
9) โครงการจัดตั้งส านักงานสภาอาจารย์  

และเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ผ่านความเห็นชอบให้
ก าหนดโครงสร้างส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

1) กองกลาง  
2) กองแผนงาน 
3) กองบริการการศึกษา 
4) กองคลัง 
5) กองการเจ้าหน้าที่ 
6) ส านักงานตรวจสอบภายใน 
7) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
8) ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
9) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
10) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
11) ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12) ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
13) ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
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14) ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
15) ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ปรัชญา (ยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์  (Vision)    

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ  (Mission) 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ และก ากับดูแลการด าเนินงานตามภารกิจมหาวิทยาลัย 

 

2.3 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
2.3.1 อัตลักษณ์ 

 กัลยาณมิตร จิตอาสา พึ่งพาได้ 

2.3.2 เอกลักษณ์ 

การเรียนรู้และพัฒนา 
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2.4 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร   

                   
(                                  ) 

         
(                )

   
(               )

                                  
-                    
-             
-              
-                        
-                    
-                                   
-                       
-                                   
-                     

-        
-        
-                  
-          
-                  

-                       
-                             
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-                           
                                           
-                       
-                                    
-                          
-                      
-                                         
-                        

 

2.5 รายช่ือกรรมการและคณะท างาน  

2.5.1 รายช่ือกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
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- หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองกลาง                       กรรมการและเลขานุการ 

2.5.2 คณะท างานส านักงานอธิการบดี 
1. ด้านการประกันคุณภาพ 

- หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง  คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน  คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  คณะท างาน 
- นางสาวสายใจ จันเวียง  เลขานุการ 
- นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ด้านสารสนเทศ 
- หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะท างาน 
- นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 
- นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์ ผู้ช่วยเลขนานุการ 

3. ด้านการวางแผน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ คณะท างาน 
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- นายสุนทร  กมูลลึก เลขานุการ 
- นางสุรางคณา  แสนทวีสุข ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. ด้านการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ คณะท างาน 
- นางนัยนา  บัวเขียว เลขานุการ 
- นางทัศนีย์  ปัญญา ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ผู้อ านวยกองการเจ้าหน้าที่ ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะท างาน 
- นางสาวยุวดี  ชูรัตน์ เลขานุการ 
- นางสาวกาญจนา  ทะวงษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. ด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
- รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง รองประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ คณะท างาน 
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- หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการฯ คณะท างาน 
- สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร เลขานุการ 
- นางสาวกรรณิการ์  บ่อแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. ด้านการเงินและงบประมาณ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ  

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะท างาน 
- นายพลชาติ  หอมหวล เลขานุการ                                                                                  
- นางสุราคณา  แสนทวีสุข ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. ด้านสาธารณูปโภคและสุขภาวะของบุคลากร 
- รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธานคณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม รองประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน  
- ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา คณะท างาน 
- นายสุพัฒน์  เงาะปก คณะท างาน 
- นายกมล  โพธิ์ศรี คณะท างาน 
- ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  จ าเริญ คณะท างาน 
- นายอดิศร  ศรีแสง คณะท างาน 
- นายนุกูล  มงคล คณะท างาน 
- นายพุทธินันท์  บุญเรือง คณะท างาน 
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- นางอุษณีค้อมศิรินทร์ เลขานุการ 
- นางสาวธันย์ชนก  เทศนา ผู้ช่วยเลขานุการ  

9. ด้านการจัดการความรู้ 
- ผู้อ านวยการกองกลาง ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองบริการศึกษา คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการฯ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะท างาน 
- สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร เลขานุการ 
- นายอภิชัย  สิงหาษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2556 

หน่วยงาน 
ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

พนักงานหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
ชั่วคราว งบประมาณ รายได้ 

กองกลาง 7 10  - 7 8 32 
กองการเจ้าหน้าที ่ 9 3 2 5  - 19 
กองคลัง 15 1 6 5 7 34 
กองบริการการศึกษา 6  - 1 7 10 24 
กองแผนงาน 6 1 1 2 - 10 
ส านักงานกฎหมายและนิติการ 1 - - 6 - 7 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 - - 4 - 5 
ส านักงานบริหารกายภาพฯ 9 16 2 10 42 79 

ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 1 - - 3 2 6 
ส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ - - - 5 - 5 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 2 - - 3 - 5 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 - - 7 - 9 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 8 3 1 14 4 30 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ ์ - - 1 2 2 5 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - 4 - 4 
ผลรวมทั้งหมด 67 34 14 84 75 274 



รายงานการประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                                             
ปีการศึกษา 2556 

 

 

11 

จ านวนบุคลากรแยกตามประเภทและระดับต าแหน่ง (เฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) 

ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ

กอง 
ช านาญการ

พิเศษ 
ช านาญ

การ 
ปฏิบัติการ 

ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ไม่ระบ ุ
ผลรวม
ทั้งหมด 

ประเภทบริหาร 3 - - - - - - 3 
ผู้อ านวยการกอง 2 - - - - - - 2 
ผอ.ส านักงานอธิการบด ี 1 - - - - - - 1 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ - 27 20 76 - - - 123 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 1 4 12 - - - 17 
นักตรวจสอบภายใน - 1 - 3 - - - 4 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ - 1 1 4 - - - 6 
นักประชาสัมพันธ ์ - 2 - 1 - - - 3 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 2 1 10 - - - 13 
นักวิชาการเกษตร - 2 1 1 - - - 4 
นักวิชาการเงินและบัญช ี - 3 4 9 - - - 16 
นักวิชาการพัสด ุ - 1 5 1 - - - 7 
นักวิชาการศึกษา - 6 2 20 - - - 28 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - - - 2 - - - 2 
นักวิเทศสัมพันธ ์ - - - 2 - - - 2 
นิติกร - - 1 6 - - - 7 
บุคลากร - 5 1 4 - - - 10 
วิศวกร - 1 - - - - - 1 
วิศวกรไฟฟ้า - 1 - 1 - - - 2 
วิศวกรโยธา - 1 - - - - - 1 

ประเภททั่วไป - - - - 13 23 - 36 
ช่างเขียนแบบ - - - - 1 1 - 2 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - - - - 2 - 2 
ช่างเทคนิค - - - - 3 4 - 7 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - - - - - 1 - 1 
พนักงานขับรถยนต ์ - - - - 9 15 3 27 

ผลรวมทั้งหมด 3 17 20 76 13 23 3 165 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
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2.7 งบประมาณ  

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

มหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลากร 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
- ค่าจ้างชั่วคราว 
- ค่าจ้างประจ า 

รวมงบบุคลากร 

 
27,761,972.18 

73,409.68 
6,660,690.00 

34,496,071.86 

 
- 
- 
- 

7,721,459.74 

 
27,761,972.18 

73,409.68 
6,660,690.00 

42,217,531.60 
งบด าเนินการ 

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

รวมงบด าเนินการ 

 
9,848,811.04 

21,708,315.70 
31,557,126.74 

 
82,866,567.92 

- 
82,866,567.92 

 
92,715,378.96 
21,708,315.70 

114,423,694.66 
งบลงทุน 

- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงบลงทุน 

 
3,994,305.00 

31,412,988.00 
35,407,293.00 

 
2,531,909.75 

17,573,976.92 
20,105,886.67 

 
6,526,214.75 

48,986,964.92 
55,513,179.67 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 
- ค่าจ้างพนักงาน 

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
123,073,960.00 
70,737,589.63 

193,811,549.63 

 
32,212,878.93 

- 
32,212,878.93 

 
155,286,838.93 
70,737,589.63 

226,024,428.56 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 295,272,041.23 142,906,793.26 438,178,834.49 

 

2.8 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
2.8.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ส านักงานอธิการบดี จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้อง
กับนโยบาย หลักการและแนวทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเริ่มต้นจากกระบวนการวางแผน 
การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของ
ส านักบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าส านักสามารถสร้าง
ศักยภาพทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
2.8.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 

มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพันธกิจสนับสนุน 9 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาองค์ประกอบที่ 4 การวิจั ยองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการองค์ประกอบ
ที่ 8 การเงินและงบประมาณและ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ส าหรับส านักงานอธิการบดี ด าเนินเฉพาะองค์ประกอบคุณภาพใ นการสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการองค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ส านักงานอธิการบดี รวมทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้ โดยสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก รวมทั้งก าหนดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร แยกตามประเภทดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 7 ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 3 ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี้เพ่ิมตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี 4 ตัวบ่งชี้  
2.8.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

กลไกการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดีที่ส าคัญ และส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จ น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในส านัก 

ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้มีการทบทวนองค์ประกอบและ
หน้าที่ของคณะท างานการประกันคุณภาพ เพ่ือท าหน้าที่ตามนโยบายที่คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีก าหนด ดังนี้ 

1. จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และแผนการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในส านักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ประสาน ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่บุคลากรของส านักงาน
อธิการบดี 

3. ติดตาม ประเมิน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
4. เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี 
5. น าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
6. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี  

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 
นอกจากนี้ ส านักงานอธิการบดี  ยังได้ก าหนดให้มีคณะท างาน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ     

ของส านัก ดังนี้ 
1. คณะท างานด้านสารสนเทศ 
2. คณะท างานด้านด้านการวางแผนงาน 
3. คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง 
4. คณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากร 
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5. คณะท างานด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
6. คณะท างานด้านการเงินและงบประมาณ 
7. คณะท างานด้านสาธารณูปโภคและสุขภาวะของบุคลากร 
8. คณะท างานด้านการจัดการความรู้ 

2.9 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ในปีการศึกษา  2556 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ได้มอบหมายให้คณะท างานด้าน

ต่างๆ น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภาย  ในปีการศึกษา 2555 ไปพัฒนาปรับปรุ ง
การด าเนินงาน ดังข้อมูลที่แสดงในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ  ในการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา  
2555 โดยมีข้อเสนอแนะและผลการด าเนินการ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

การปรับปรุงภาพรวม 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดท าแผนของส านักงานอธิการบดีควร

ค านึงถึงบทบาทท่ีแท้จริงของส านักงาน
อธิการบดีที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่
รับผิดชอบการบริหารทุกส านักงานและส่วนที่
เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้เห็น
ภาพความเชื่อมโยงกับแผนของมหาวิทยาลัยได้
ชัดเจนมากข้ึน 
 

       รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผน ส านักงานอธิการบดี เรื่อง การน าผล การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง ทบทวน
แผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี 

2. ควรจัดท าแบบสรุปมติของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประกาศต่างๆ ที่เกิดจากมติของคณะ
กรรมการฯ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในทางประกัน
คุณภาพ และเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ไป
ใช้ในการปฏิบัติและพัฒนางาน 

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้
มอบหมายให้กองกลาง (ฝ่ายเลขานุการ ) น าไป
ด าเนินการ และจัดท าโฮมเพจเผยแพร่ทางระบบ
เครือข่ายอินเตอรฺเน็ต ทั้งนี้ กองกลาง ได้ด าเนินก าร
ตามข้อสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายใน ปีการศึกษา 2555 

 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
1. การท าแผนกลยุทธ์ ไม่พบความเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผน
กิจกรรม /โครงการไม่ครอบคลุมครบถ้วนในแต่
ละแผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ไม่
สะท้อนภาพของกลยุทธ์ 

1. แผนที่ยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี พ .ศ .
2555-2559 

2. ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
2. แผนการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี  ขาด

การเชื่อมโยงของหน่วยงานภายในส านัก 
     ส านักงานอธิการบดี ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการแจ้ง
แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีเข้าร่วมประชุม เพื่อให้หน่วยงาน
ภายใน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการต่อไป และแจ้งให้หน่วยงานดาวน์โหลด
เอกสารแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดีได้ที่เวบไซด์
กองแผนงาน 

 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
       หน่วยงานส่วนใหญ่จะไม่พบการมอบหมายงาน/
การมอบอ านาจในการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ 

ผู้บริหารส านักงานอธิการบดี บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยได้ตั้งคณะท างานด้านการ
บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งองค์ประกอบ
คณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารทุกหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่สนับสนุน ประสาร 
ส่งเสริม และสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารในส านักงาน
อธิการบดี ด าเนินการ ดังนี้ ก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศ
ทางการด าเนิน งาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารในส านัก เป็นต้น 

 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
1. ส านักฯ ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

แสดงถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เช่น แหล่งที่มา  
การใช้จ่ายเงิน แนวทางการจัดสรรเงิน เป็นต้น 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556) 

2. แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 19 
มิถุนายน  2556 เห็นขอบแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของส านักฯ  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 20 
มิถุนายน  2555  ที่พิจารณา ระเบียบวาระท่ี 
4.2  ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. รายงานการประชุมสรุปประเด็นการหารือแนว
ทางการจัดซื้อวัสดุรวมศูนย์ในส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้ วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. 
2534 

3. ควรมีการจัดท ารายงานการเงินและรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่ อ
แสดงถึงสถานะทางการเงินและน าไปใช้ในการ
วางแผนต่อไป 

     ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการ
เงิน และต้องสามารถแยกรายงานการเงินในระดับ
ส านักงานอธิการบดีออกมาเป็นหน่วยงานให้
เหมือนกับคณะ /ส านัก ที่แยกกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
มองเห็นสถานะทางการเงิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่ง
จะน าข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ส าหรับวิเคราะ ห์ความมั่นคง
ในการวางแผนการบริหารเงิน  

 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ส านักงานอธิการบดีขาด การน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และ
ส่งผลให้ มีการพัฒนาผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้
ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ได้มีการบูรณาการตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพให้เป็น
ตัวบ่งชี้เดียวกันกับตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดี  และคณะท างานด้านการวางแผน 
ส านักงานอธิการบดี ได้น าผล การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุง ทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
ส านักงานอธิการบดี 
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2.10 จ านวนองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี                          
ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
วงรอบการ 
เก็บข้อมูล 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีงบประมาณ 2556 
1.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี  ปีงบประมาณ 2556 
1.2.2 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงาน
อธิการบดีจัดขึ้น 

ปีการศึกษา 2556 

1.2.3 จ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ปีการศึกษา 2556 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ปีการศึกษา 2556 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556 
7.5 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2556 

7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ปีการศึกษา 2556 
7.6.1 ระบบพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2556 

7.6.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของส านักงานอธิการบดี 

ปีการศึกษา 2556 

7.6.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 

องค์ประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพ  
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 
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3. ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งช้ี ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักงานอธิการบดี 

ระดับ 3.92 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ที่ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 

ร้อยละ 82.12 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2.3 จ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ร้อยละ 86.67 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สกอ. - 5.00 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ีเพิ่มตามภารกิจ - 4.67 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สกอ. และ ตัวบ่งช้ีเพิ่ม - 4.75 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง 

1.1 หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดี 

1.2 ส านักงานอธิการบดี โดยบุคลากรของกองแผนงานได้ส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

1.3 มีความพร้อมทั้งทรัพยากรบุคคลและข้อมูลที่เอ้ือต่อการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บัติการ
ประจ าปี  

2. จุดที่ควรพัฒนา 
2.1 ควรสร้างความเข้าใจให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี รวมทั้งการถ่ายทอดและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง 

2.2 ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์
ของส านักงานอธิการบดี 

2.3 ควรเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานภายในและบุคลากรทุกระดับ  
2.4 ควรให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนอย่างเป็น

รูปธรรม เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น 
2.5 ควรก ากับให้ทุกหน่วยงานได้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
2.6 คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีควรพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการประจ าส านัก  โดย
การมีส่วนร่วมของ บุคลากรใน
ส านัก งานอธิการบดี และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านัก  โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนสอดคล้องกับ แผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

ในปี 2556 ส านักงานอธิการบดี
ได้ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2555-2559) (OFU 1.1-1-
1) โดยการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในส านักงาน
อธิการบดี และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ได้ให้ความเห็นชอบใน
การประชุม  ครั้งที่ 12 /2555 
วันที่ 29 ตุลาคม 2555 

OFU 1.1-1-1 แผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2555-2559) ฉบับปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2556 
OFU 1.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
12/2555 วันที่ 29 ตุลาคม 2555 

 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

ส านักงานอธิการบดีได้มีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
โดยการแจ้งแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย การด าเนินง านต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมก ารบริหาร
ส านักงานอธิการบดี (OFU 1.1-
2-1) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก
ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีเข้าร่ว มประชุม เพื่อให้
หน่วยงานภายใน ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ต่อไป และแจ้งให้หน่วยงานดาวน์

OFU 1.1-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
12/2555 วันที่ 29 ตุลาคม 2555 
OFU 1.1-2-2 หน้าเวบไซด์กอง
แผนงาน 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
โหลดเอกสารแผนกลยุทธ์ 
ส านักงานอธิการบดีได้ที่เวบไซด์
กองแผนงาน (OFU 1.1-2-2) 

 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ครบทุกพันธกิจของส านัก 

ส านักงานอธิการบดี ได้มี
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ
ทุกพันธ กิจ โดยกองแผนงานจัด
ให้หน่วยงานต่างๆ เสนอโครงการ
เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ .ศ. 2556 ส านักงาน
อธิการบดี (OFU 1.1-3-1) โดย
กองแผนงานได้แจ้งตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ .ศ . 2556 
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ก าหนด
โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของคณะ /ส านัก ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ส านักงานอธิการบดี 

OFU 1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2556 ส านักงาน
อธิการบดี 

 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ส านักงานอธิการบดี ก าหนดตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ใ นช่วง
ระยะเวลาการจัดท าแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย (OFU 1.1-4-
1) และแจ้งเวียนแผนดังกล่าว
ให้กับคณะ /ส านัก ทบทวนและ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งก าหนด
กิจกรรม /โครงการเพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(OFU 1.1-4-2) 

OFU 1.1-4-1 ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-
2559) 
OFU 1.1-4-2 ตัวชี้วั ด ค่า
เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2556  

 
 

5. มีการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ครบทุก
พันธกิจ 

ส านักงานอธิการบดี ได้มีการ
ด าเนินงานตามแผนครบ 4 พันธ
กิจ 

OFU 1.1-5-1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ . ศ . 2556 ของ
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ส านักงานอธิการบดี 

 
 

6. มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ
ประจ าส านักเพ่ือพิจารณา 

ส านักงานอธิการบดี ได้มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานและ
รายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี 

OFU 1.1-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
8/2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 
OFU 1.1-6-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
9/2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 

 
 

7. มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อ ผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือ
พิจารณา 

ส านักงานอธิการบดี ได้
ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ และรายงานต่อผู้บริหาร
เมื่อการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้ง
ที่ 9/2556 

OFU 1.1-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
9/2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 

 
 

8. มีการน าผลก ารพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านัก ไป
ปรับปรุงแผน กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ส านักงานอธิการบดี ได้น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดีไปปรับปรุงแผน กล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
โดยการจัดประชุมทบทวนแผน
กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี และ
แผนปฏิบัติราชการปี 2557 และ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดีให้
ความเห็นชอบ 

OFU 1.1-8-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 
12/2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 
OFU 1.1-8-2 บันทึกข้อความ
เชิญเข้าร่วมทบทวน กลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี และ
แผนปฏิบัติราชการปี 2557 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

8 ข้อ 6 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

8 ข้อ 8 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ส านักงานอธิการบดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับน้อยที่สุด 

0.00-1.50 
ระดับน้อย 
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก 
3.51-4.50 

ระดับมากท่ีสุด 
4.51-5.00 

 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556 ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (OFU 1.2.1 
– 1) เท่ากับ 3.92 ระดับ ผลการประเมิน 4.00 คะแนน อยู่ในระดับดี ซึ่งมีตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจ 
(OFU 1.2.1 – 2) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.50 3.84 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.00 3.918 4.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

OFU1.2.1 – 1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2556 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

OFU1.2.1 – 2 เอกสารตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2  ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงานอธิการบดี          
จัดขึ้น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ ค่าร้อยละของจ านวน บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส า นักงาน
อธิการบดีจัดขึ้น  (ร้อยละ 80=  คะแนนเต็ม 5)  

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล จ านวน หน่วยวัด 

1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด 274 คน 

2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่
ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 

225 
คน 

3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 82.12 ร้อยละ 

4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 88 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 82.12 5.00 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

OFU 1.2.2–1 เอกสารแสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานอธิการบดี(อ้างอิงจากโฮมเพจ กองการ
เจ้าหน้าที่ : หัวข้อสถิติอัตราก าลังบุคลากร 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

http://www.dms.ubu.ac.th/person/report/person_line.php) 

OFU 1.2.2–2 เอกสารรายชื่อ บุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่
ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 

OFU 1.2.2-3 เอกสารรายชื่อ บุคลากรของส านักงานอธิการบดี  ที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556 จัดโดย กองกลาง และส านักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี และเอกสารโครงการ 

OFU 1.2.2–4 เอกสารรายชื่อ บุคลากรของส านักงานอธิการบดี  ที่เข้าร่วมโครงการ “โรงทานจิตอาสา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2557 จัดโดย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และเอกสาร
โครงการ  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.3  จ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าร้อยละของจ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน  (ร้อยละ 80  =  คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

 - จ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี ทั้งหมด 15 หน่วยงาน 

- จ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

13 หน่วยงาน 

ร้อยละของจ านวนหน่วยงาน 86.67 ร้อยละ 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5.00 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 93 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 86.67 5.00 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

OFU 1.2.3-1 เอกสารแสดงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส านักงานอธิการบดีร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

OFU 1.2.3-2 เอกสารแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส านักงานอธิการบดีร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

OFU 1.2.3-3 เอกสารการจัดอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส านักงานกฎหมายและนิติการ และ
กองกลาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เรื่อง การท าบันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1 

OFU 1.2.3-4 เอกสารการจัดอบรมของส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 

OFU 1.2.3-5 เอกสารการจัดการความรู้ของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

OFU 1.2.3-6 
เอกสารการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ของกองคลัง  

OFU 1.2.3-7 
เอกสารการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ของกองแผนงาน 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  7 

 

ตัวบ่งช้ี ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของส านักงาน

อธิการบดี 
7 ข้อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

ส านักงานอธิการบดี 
ระดับ 3.91 3.91 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อ

กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของ
ส านักงานอธิการบดี 

ระดับ 4.24 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะ 

ร้อยละ 84.67 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สกอ. - 5.00 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สมศ. - 3.91 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ีเพิ่มตามภารกิจ - 4.67 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สกอ. และ ตัวบ่งช้ีเพิ่ม - 4.74 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

2.11 ส านักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและมีการแต่งตั้ง
คณะท างานด้านต่างๆ 

2.12 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างหลากหลาย 
2.13 มีการพัฒนาระบบสาสนเทศของส านักงานอธิการบดี 7 ด้าน ซึ่งครอบคลุมตามพันธ

กิจของส านักงานอธิการบดี 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

2.1 ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี ควรก ากับติดตามให้คณะท างานด้านต่างๆ ของส านักงาน
อธิการบดี ท าหน้าที่อย่างส่ าเสมอ โดยมีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี เพื่อวางแผน ก ากับ และติดตามการ
ด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

2.2 บุคลากรของส านักงานอธิการบดีควรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

-  
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของส านักและผู้บริหารทุกระดับของส านัก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ    
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ      
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. คณะกรรมการประจ าส านัก
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ล่วงหน้า 

    ส านักงานอธิการบดี                          
มีคณะกรรมการประจ า ส านักงาน
อธิการบดี  เป็นองค์คณะกรรมการ 
บริหาร ส านักงานอธิการบดี ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยคณะ กรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ  คือ รองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็น
รองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้ากอง /หัวหน้า หน่วยงาน
เทียบเท่าร ะดับกอง  เป็นกรรมการ  
(OFU 7.1-1-1 – และ OFU 7.1-1-2) 
    คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี มีบทบาทหน้าที่ ก าหนด
ยุทธศาสตร์  นโยบาย และแนวทาง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การ
ติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายใต้กรอบการ
ท างานของส านักงานอธิการบดี   โดย
แต่งตั้งคณะท างานด้านต่างๆ ของ
ส านักงานอธิการบดี (OFU 7.1-1-3) 
ท าหน้าที่ด าเนินงานและ  กลั่นกรอง

OFU 7.1-1-1 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  
ลงวันที่  16 พฤศจิกายน  
2555 
OFU 7.1-1-2 ค าสั่ง ม.อบ 
ที่ 226/2556 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์  2556 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะ กรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี 
OFU 7.1-1-3 ค าสั่ง ม.อบ 
ที่ 992/2556 ลงวันที่  13 
มิถุนายน  2556 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานด้าน
ต่างๆ ของส านักงาน
อธิการบดี 
OFU 7.1-1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  
ในปีการศึกษา 2556 รวม 
11 ครั้ง 
OFU 7.1-1-5 รายงานผล
การ ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ า
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ข้อมูลเสนอท่ีประชุมคณะ กรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนการเสนอต่อ
อธิการบดี พิจารณาอนุมัติและสั่งการ  
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าทุกเดือน  
      การด าเนินงานในปีการศึกษา 
2556 คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี  มีการจัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย รวม 11 ครั้ง (OFU 
7.1-1- 4 ) ผลการประเมินพบว่า มี
การด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินรวม
ทุกด้าน เท่ากับ 3.571 (OFU 7.1-1-5) 
นอกจากนี้ ได้ประเมินตนเองตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยและรับการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

ส านักงาน อธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
 

2. คณะกรรมการประจ าส านัก 
หรือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ส านัก 

     คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น
ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี  ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของมหา วิทยาลัย 
โดยจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ของ
ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2555-2559 (OFU 7.1-2-1) และมี
การทบทวนแผนกลยุทธ์ ในปี
การศึกษา 2556 เพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ .ศ .2557 ให้มี

OFU 7.1-2-1 แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระยะ 5 ปี (พ .ศ .2555 – 
2559) 

OFU 7.1-2-2 แผนกลยุทธ์
ส านักง อธิการบดี  (พ .ศ .
2555-2559) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2557  

OFU 7.1-2-3 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ 12 /2556 เมื่อวันที่ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (OFU 7.1- 2-
2)  โดยมีคณะท างานด้านการวางแผน 
เป็นองค์คณะด าเนินการ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี (OFU 7.1- 2-3 ถึง OFU 
7.1- 2-5) ต่อจากนั้น คณะท างานด้าน
การวางแผน และผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงานท าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
และ ตัวบ่งชี้ลงสู่ บุคลากรในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี โดยการประชุม
และท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อ
การประเมินเลื่อนเงินเดือนหรื อต่อ
สัญญาจ้าง (OFU 7.1- 2-6) 
     นอกจากนี้ คณะท างานด้านการ
วางแผน ได้น าแผนกลยุทธ์เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของกองแผนงาน เพ่ือให้
บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ แนวคิด วิธีการด าเนินงาน 
สามารถน าไปปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้และบรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนให้
หน่วยงานต่างๆจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
และ การปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของส านักงานอธิการบดี  
      นอกจากนี้ได้ท าการสื่อสารผ่า น
สื่ออินเตอร์เน็ต ใน Social Network 
ของหน่วยงาน เพ่ือให้การสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว 

25 ธันวาคม 2556 วาระท่ี 
3.1 ทบทวน ปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา พ .ศ . 
2557 

OFU 7.1-2-4 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2557 วาระท่ี 4.5 
การก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ .ศ .
2557   

OFU 7.1-2-5 รายงานการ
ประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผน ส านักงาน
อธิการบดี 

OFU 7.1-2-6 รายงานการ
ประชุมภายในของหน่วยงาน
ในส านักงานอธิการบดี และ
เอกสารแสดงการมอบหมาย
งานและตัวบ่งชี้ให้กับ
บุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบด ี
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

3. คณะกรรมการประจ าส านัก 
หรือผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงาน
ของส านักไปยังบุคลากรในส านัก 

     คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี  ซึ่งมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการคือ ผู้บริหารของ
ส านักงานอธิการบดี มีการก ากับ  
ติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน 
โดยการจัดประชุมภายในหน่วยงาน  
และจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อวาง
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (OFU 
7.1-3-1) ซึ่งเป็นวิธีการสื่อส ารหลักใน
การด าเนินงานตามแผน และก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานอธิการบดี ไปยังบุคลากร 

OFU 7.1-3-1 (OFU 7.1-2-
6)  รายงานการประชุม
ภายในของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี  และ
เอกสารแสดงการมอบหมาย
งานและตัวบ่งชี้ให้กับ
บุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน 
อธิการบด)ี 

 

 
 

4. คณะกรรมการประจ าส านัก 
หรือผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
ในส านักส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

    ในการประชุมประจ าของหน่วยงาน
ต่างๆ ในส านักงานอธิการบดีนั้น  
ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับ
บุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ก าหนดเป้าหมาย วิธีการ และแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย  โดยการประชุม
ภายในหน่วยงาน และการท าข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน /
ค่าจ้างและต่อสัญญาจ้าง  ( อ้างใน  
OFU 7.1-2-5) 

OFU 7.1-4-1 (OFU 7.1-
2-5) รายงานการประชุม
ภายในของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี  และ
เอกสารแสดงการมอบหมาย
งานและตัวบ่งชี้ให้กับ
บุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบด)ี 

 
 

5. คณะกรรมการประจ าส านัก 
หรือผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของส านักเต็มตามศักยภาพ 

    ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี 
ระดับผู้อ านวยการกองและเทียบเท่า 
มีการถ่ายทอดความรู้  และส่งเสริม
พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ในการประชุม 
หรือการจัดการความรู้ หรือการ
สัมมนาเพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
และการมอบหมายงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เต็มตามศักยภาพ (OFU 7.1-5-1) 

OFU 7.1-5-1 รายงานการ
ประชุมการจัดการความรู้ /
การสัมมนาของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี 
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

      ผู้บริหารส านักงานอธิการบดี 
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ บาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี
การศึกษา 2556 มีการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 

1) หลักประสิทธิผล   
    ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี 
ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และมีการติดตามประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ 1 ครั้ง และตาม
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละปีท่ีวาง
ไว้  รวม 2 ครั้ง  นอกจากนี้ได้
ด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการด าเนินงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  (OFU 
7.1-6-1 ถึง OFU 7.1-6-3) 

OFU 7.1-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2556 วาระท่ี 4.2 
สรุปผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และค่าเ ป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ . ศ . 2556
ส านักงานอธิการบดี 
OFU 7.1-6-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2556 วาระท่ี 4.4 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์  ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจ าปี พ.ศ.
2556 (รอบสิ้นไตรมาส 3) 
และวาระที่ 4.7 รายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ระดับ
ส านักงานอธิการบดี  
ประจ าปี พ .ศ. 2556 (รอบ
สิ้นไตรมาส 3) 
OFU 7.1-6-3 รายงานการ
ประเมินตนเอง ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายในของส านักงาน
อธิการบดีปีการศึกษา 2556  

2) หลักประสิทธิภาพ  

     ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี 
บริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงาน และติดตามการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารงาน การ
วางแผน การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ 
การพัฒนาบุคลากร การเงิน และ
งบประมาณ (OFU 7.1-6-4 ถึง OFU 
7.1-6-7) และเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นประจ า
ทุกเดือน (อ้างอิงใน OFU 7.1-1-4 ) 

OFU 7.1-6-4 รายงานการ
ประชุมคณะท างานด้านการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลของส านักงานอธิการบดี 
OFU 7.1-6-5 รายงานการ
ประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผนของส านักงาน
อธิการบดี 
OFU 7.1-6-6 รายงานการ
ประชุมคณะท างานด้านการ
บริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี 
OFU 7.1-6-7 รายงานการ
ประชุมคณะท างานด้านการ
ประกันคุณภาพฯ  ขอ ง
ส านักงานอธิการบดี 

3) หลักการตอบสนอง  

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัด
กิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพบปะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
บุคลากรของส านักงานอธิการบดี ด้วย 
เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงได้ แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้กับบุคลากร (OFU 7.1-6-8) 

OFU 7.1-6-8 ภาพข่าว
กิจกรรมผู้บริหารพบ
ประชาคม ในวันที่ 9 
มกราคม 2557 จากเว็บไซต์
ของ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
http://www.ubu.ac.th/n
ew/index.php?page=ub
u_event&id=7117&news
header=show&newstyp
e=7 

4) หลักภาระรับผิดชอบ   

    ส านักงานอธิการบดี มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน ตาม หน้าที่ความ
รับผิดชอบในต าแหน่ง (OFU 7.1-6-9) 

OFU 7.1-6-9 ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
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เพ่ือประกอบ การพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนและค่าจ้าง และการต่อ
สัญญาจ้างของบุคลากรที่ไม่เป็น
ข้าราชการทุกปี (OFU 7.1-6-10) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2555 
OFU 7.1-6-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรใน
สถาบั นอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

5) หลักความโปร่งใส  
     คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี และผู้บริหารของ ส านักงาน
อธิการบดี  มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองในการด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
(OFU 7.1-6-11) และหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี  มีการเผยแพร่
ข่าวสารการด าเนินงาน ผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ต และช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  
(OFU 7.1-6-12) 

OFU 7.1-6-11 ภาพถ่าย
โฮมเพจของส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(หัวข้อรายงานประ เมิน
คุณภาพภายใน 
http://www.ubu.ac.th/u
bu_center/files_up/09 f
2012083015480982.pdf) 
OFU 7.1-6-12 ภาพถ่าย
โฮมเพจการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

6) หลักการมีส่วนร่วม  
    ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี มี
การประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 
(OFU 7.1-6-13) เพ่ือวางแผน การ
ท างาน การพัฒนาระบบงานต่างๆ  
และปรึกษาหารือ ถ่ายทอดความรู้ 
และจัดการความรู้ ให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือให้
การด าเนินงานต่างๆ บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ (OFU 7.1-6-14) 

OFU 7.1-6-13  (อ้างอิงใน
OFU 7.1-2-6) รายงานการ
ประชุมภายในของหน่วยงาน
ในส านักงานอธิการบดี และ
เอกสารแสดงการมอบหมาย
งานและตัวบ่งชี้ให้กับ
บุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน 
อธิการบด)ี 
OFU 7.1-6-14 (อ้างอิงใน
OFU 7.1-6-8) ภาพข่าว
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กิจกรรมผู้บริหารพบ
ประชาคม ในวันที่ 9 
มกราคม 2557 จากเว็บไซต์
ของ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
http://www.ubu.ac.th/n
ew/index.php?page=ub
u_event&id=7117&news
header=show&newstyp
e=7) 

7) หลักการกระจายอ านาจ  
    ผู้บริหารส านักงานอธิการบดี ได้
มอบหมายงานพร้อมมอบอ านาจการ
ตัดสินใจในการท างานให้แก่บุคลากร
ในสังกัด ตามความเหมาะสม  (OFU 
7.1-6-15) 

OFU 7.1-6-15 (อ้างอิงใน
OFU 7.1-2-6) รายงานการ
ประชุมภายในของหน่วยงาน
ในส านักงานอธิการบดี และ
เอกสารแสดงการมอบหมาย
งานและตัวบ่งชี้ให้กับ
บุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน 
อธิการบด)ี 

8) หลักนิติธรรม  
    ผู้บริหารส านักงานอธิการบดี 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  โดยมี 
ส านักงานกฎหมายและนิติการ ท า
หน้าที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารท าหน้าที่โดย
ยึดหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและมีระบบให้สามารถร้อง
ทุกข์ได้ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่ง
ในปีการศึ กษา 2556 ได้ประเมินผล
การด าเนินงาน โดยส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรในการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (OFU 

OFU 7.1-6-16  รายงาน
ความคิดเห็นของบุคลากรใน
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาล : หลักนิติธรรม ของ
ส านักงานอธิการบดี 
OFU 7.1-6-17 ภาพ
โฮมเพจของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ  
http://www.ubu.ac.th/w
eb/law 
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7.1-6-16) นอกจากนี้ ได้ จัดท าฐาน
ข้อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติ
ราชการของของส านักงานอธิการบดี 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในภาพรวมด้วย 
(OFU 7.1-6-17) 

9) หลักความเสมอภาค  
    มหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการ
และผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ
บุคลากร (OFU 7.1-6-18) ทั้งในส่วน
ของส านักงานอธิการบดี และทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่าง
เท่าเทียมกัน (OFU 7.1-6-19) 

OFU 7.1-6-18 โครงการ
สวัสดิการเพื่อบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
OFU 7.1-6-19 ภาพถ่าย
โฮมเพจกองการเจ้าหน้าที่   
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับ
สวัสดิการ  
http://www.ubu.ac.th/w
eb/content.php?content
=1600000340 

10) หลักมุ่งฉันทามติ  
     การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบ
ประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามข้อ 3) หลักการตอบสนอง นั้น 
นอกเหนือจากการรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว ผู้บริหาร
ได้น าเสนอแผนการด าเนินงานที่จะ
ด าเนินการต่อไป เพื่อขอฉันทามติและ 
ความร่วมมือจา กบุคลากรเพื่อพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าโดยล าดับต่อไป 
(OFU 7.1-6-20) 

OFU 7.1-6-20 (อ้างอิงใน
OFU 7.1-6-8) ภาพข่าว
กิจกรรมผู้บริหารพบ
ประชาคม ในวันที่ 9 
มกราคม 2557 จากเว็บไซต์
ของ มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี   
http://www.ubu.ac.th/n
ew/index.php?page=ub
u_event&id=7117&news
header=show&newstyp
e=7) 

 
 

7. คณะกรรมการประจ าส านัก
ประเมินผลการบริหารงานของ
ส านักและผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม  

      คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ได้ท าการประเมินการ
บริหารงานของผู้บริหารส านักงาน
อธิการบดี ตามบทบาทหน้าที่และการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
(OFU 7.1-7-1)  ในปีการศึกษา 2556 

OFU 7.1-7-1  รายงานการ
ประชุม คณะ กรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2556  วาระท่ี 
4.1 รายงานผลการ ประเมิน
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
และได้มอบหมายให้ผู้บริหารน าผล
การประเมินในด้านที่มีผลคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ในระดับปานกลาง ไปปรับปรุงการ
บริหารงาน  ตามแผน /แนวทางการ
ปรับปรุง (OFU 7.1-7-2) 

การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
OFU 7.1-7-2  รายงานผล
การ ประเมิน การปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารของ
ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ       

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ           

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ           

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ        

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการ

     ส านักงานอธิการบดี ก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของ

OFU 7.2-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของส านัก 

การจัดการความรู้ของส านักงาน
อธิการบดี โดยคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี มีมติ
เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่  
9/2556  วันที่  18 กันยายน   
2556 (OFU 7.2-1-1)   
       การก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปี  2555 – 2559 ทั้งนี้ได้มี
การทบทวนโดยคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี มีมติ
เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่  
12 /2556  วันที่  25 ธันวาคม 
2556 (OFU 7.2-1-2)   

อธิการบดี มีมติเห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที่  9/2556  วันที่  18 
กันยายน   2556 
OFU 7.2-1-2 ผลการประเมิน 
ส านักงานอธิการบดี ปี 2555 (หน้า 
37- 41 ) แผนพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปี  2555 – 2559 
(หน้า 42-49) รายงานการ ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี มีมติเห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที่  12/2556 วันที่  25 
ธันวาคม 2556    

 
 

2. ก าหน กลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน
ส านักงานอธิการบดีในการพัฒนา
ความรู้ดังนี้ (OFU 7.2-2-1) 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ในการ
จัดท ารูปแบบหนังสือราชการ 
กลุ่มผู้บริหารสายสนับสนุน
ส านักงานอธิการบดี ในการจัดท า
คู่มือสารบรรณ ส านักงาน
อธิการบดี 2556  โดยได้มีการ
น าเสนอท่ีประชุมส านักง าน
อธิการบดี (OFU 7.2-2-2) 

OFU 7.2-2-1 แผนพัฒนาการ
จัดการความรู้ส านักงานอธิการบดี  
ประจ าปี  2556 (หน้า 50-58)  
OFU 7.2-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี มีมติเห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที่  1/2557 วันที่  19  
กุมภาพันธ์ 2557    

 
 

3. มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ตรงในการ
ถ่ายทอดความรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดท ารูปแบบหนังสือราชการ 
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา โดย 
นายกิจสุวัฒน์หงส์เจริญ  รักษาราช
กานแทนผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี  ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
บริหารของส านักงานอธิการบดี 
      ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

OFU 7.2-3-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี มีมติเห็นช อบในการ
ประชุม ครั้งที่  1/2557 วันที่  19  
กุมภาพันธ์ 2557 
OFU 7.2-3-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี มีมติเห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที่  4/2557 วันที่  30 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ผู้บริหารสายสนับสนุนในส านักงาน
อธิการ ในการจัดท าคู่มือการ
บริหารงานสารบรรณ  ในการ
จัดท ากระบวนงาน (Flow chart) 
ของการบริหารเอกสารใน
ส านักงานอธิการ 

เมษายน  2557 
OFU 7.2-3-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี มีมติเห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที่  3/2557  วันที่  27  
มีนาคม 2557  
OFU 7.2-3-4  รายงานการถอด
องค์ความรู้ (หน้า 60-80) Web Site 
: 
http://www.ubu.ac.th/web/con
tent.php?content=4400000499 

 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

มีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ ของผู้ท างานและการ
น าแนวปฏิบัติที่ดี จากแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ 

OFU 7.2-4-1  KM – conner 
(หน้าที่ 17-36) Web Site : 
http://www.ubu.ac.th/web/con
tent.php?content=4400000499 

 
 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง ( Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

มีการจัดท าเอกสารที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงและเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ  ในส านักงาน
อธิการบดี 
 

OFU 7.2-5-1 บันทึกแจ้งเวียน  
(หน้าที่ 81-85) Web Site : 
http://www.ubu.ac.th/web/con
tent.php?content=4400000499 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 3 3 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ     

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีแผนระบบสารสนเทศ  
(Information System Plan) 

     ตามท่ีกระทรวงสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ก าหนด แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ของเทศไทย ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2552-
2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
( OFU7.3-1-1) ได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) โดยมี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ .ศ. 2552 – 2556) 
เป็นแผนหลัก และมีส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแลระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดย มีการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและก ารสื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการ

OFU 7.3-1-1  แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ .ศ. 2552-
2556 
OFU 7.3-1-2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
OFU 7.3-1-3  แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ส านักงาน
อธิการบดี 
OFU 7.3-1-4  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
5/2556  
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
บริหารและการบริการของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงสู่
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีเพื่อใช้ใน
การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ในปัจจุบัน
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยก
ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสื่อสารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฉบับใหม่เพ่ือทดแทน
ฉบับเดิมที่สิ้นสุดลง (OFU 7.3-1-2) 
ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท า
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส านักงานอธิการบดี (OFU 7.3-1-3) 
ที่สอดคล้องตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ . 
2552-2556 โดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี (OFU 7.3-1-4) 
 

 
 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของส านัก 

     ส านักงานอธิการบดี ได้มีการ
ด าเนินการโดยใช้ระบบสารสนเทศ 
ด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการบริหาร
และตัดสินใจภายในส านักงาน
อธิการบดี (OFU. 7.3-2-1) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    1. ด้านการบริหารจัดการ (ระบบ
บุคลากร) 
    2. ด้านการเงิน (ระบบ UBUFMIS) 
นอกจากนี้ ส านักงานอธิการบดี ยังมี
ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุน
การด าเ นินงานและการให้บริการแก่
ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานอธิการบดี เช่น ระบบการขอ
ใช้ห้องประชุม ระบบการสืบค้น

OFU 7.3-2-1 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รายงานการประชุม ระบบการ
ลงทะเบียนรับส่งหนังสือ และการ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

 
 

3. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

     ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ในการจัดประชุมร่วมกับ
คณะ/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาทบทวนแนวทางและก าหนด
แบบประเมินความพึงพอใจระบบ
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2556 (OFU 7.3-3-1) โดยที่ประชุมมี
การก าหนดแบบประเมินต่างๆ ตามตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพ ก าหนด
ปฏิทินการด าเนินงานในแต่ละการ
ประเมิน และมอบหมายส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ ในการจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจออนไลน์ ผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (OFU 7.3-
3-2) ผ่านเว็บไซต์ 
http://202.28.50.11/eval_center  

OFU 7.3-3-1 รายงานการ
ประชุมพิจารณาแนวทางการ
ประเมินความพึงพอใจระบบ
สารสนเทศ 
OFU  7.3-3-2 รายงาน
สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

 
 
 

 
 

4. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

     ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย และคณะ /หน่วยงานจัด
ประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านต่างๆ (OFU 7.3-4-1) 
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557 และหารือ
แนวทางการด าเนินงาน /การปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ โดยมีการก าหนด
กิจกรรม / โครงการ เพ่ือจั ดท า
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ (OFU 
7.3-4-2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบต่อไป  

OFU 7.3-4-1 รายงานการ
ประชุมพิจารณาผลการ
ประเมินฯ วันที่ 16 พ.ค.57 
OFU 7.3-4-2 แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  

 

 
 

5. มีการส่งข้อมูลเข้าระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย ( E-
document) 

     ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับส านัก
คอมพิวเตอร์ ด าเนินการรวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือรายงานในระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา (OFU 7.3-5-1)

OFU 7.3-5-1 รายงานผล
การประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โดยจัดส่งข้อมูลรายด้านไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา 
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต)  
     นอกจากนี้ ส านักงานอธิการบดี 
ได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
( เอกสารหลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ) ผ่านระบบ E-document 
ของมหาวิทยาลัยด้วย (OFU 7.3-5-2) 

OFU 7.3-5-2 การรายงาน
ข้อมูลการด าเนินงานในระบบ 
E-document  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 5 5 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ      
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ       
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ         
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ           
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ         
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน  

     ส านักงานอธิการบดี มีการ
แต่งตั้งท างานด้านต่างๆของ
ส านักงานอธิการบดี  โดยมี
คณะท างานด้านการบริหารความ
เสี่ยง ตามค าสั่งที่ 1774/2554 
(OFU 7.4-1.1) ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2554  และมีการ
ปรับปรุงค าสั่งและแต่งตั้ง
คณะท างานด้านต่างๆของ
ส านักงานอธิการบดีตามค าสั่งที่ 
992/2556 (7.4 -1.2)  ลงวันที่ 13 
มิถุนายน 2556 โดยคณะท างานมี
หน้าที่น าเสนอการจัดท า
แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
ประสานส่งเสริม ประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ ยง 
จัดล าดับความเสี่ยง จัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง และติดตามการ
รายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2556 น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

OFU  7.4 - 1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ที่ 1774/2554 ลงวันที่  4  
พฤศจิกายน 2554 
OFU 7.4 - 1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
992/2556 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 
2556    

 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

     จากมติท่ีประชุมคณะท างาน
ด้านบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดีในคราวประชุม

OFU  7.4. - 2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2556 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริบทของมหาวิทยาลัย จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่  

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
หรือกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร    การบริหา ร
งานวิจัย  ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร  

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 

ครั้งที่ 3 /2556 เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2556 (OFU 7.4-2.1) ได้มี
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
อย่างน้อย 3 ด้านดังนี้  
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ 
1 .การใช้จ่ายงบประมาณของ
ส านักงานอธิการบดียังไม่เ ป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณที่ก าหนด  
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
2.การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่หน่วยงาน
ของแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดียังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน  
3.ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในการผลักดันเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเสี่ยงด้านระบบงาน 
4.ระบบแผนงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน กองทุนเกณฑ์พึงรับ- พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี
กองทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (UBUFMIS) ยังใช้
งานไม่สมบูรณ์ทุกระบบ  
 

วันที่  20 มีนาคม  2556  
OFU  7.4. - 2-2  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2556 
วันที่ 30 เมษายน 2556 
OFU 7.4- 2.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที7่/2556 วันที่ 17 
กรกฏาคม 2556 
 
 

 

3. มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

     จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 ได้ก าหนดแนว

ตามข้อ 2 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ทางการจัดการความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงมากและระดับสูง  เป็น
แผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ดังนี้ 
1.การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่หน่วยงาน
ของแผนกล 
ยุทธ์ส านักงานอธิการบดียังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน  
(สูงมาก) 
 2.ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในการผลักดันเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  (สูง) 
ความเสี่ยงในระดับปานกลางให้
ก าหนดเป็นแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2556  ดังนี้  
 1 .การใช้จ่ายงบประมาณของ
ส านักงานอธิการบดียังไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณที่ก าหนด (ปาน
กลาง) 
2.ระบบแผนงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน กองทุนเกณฑ์พึงรับ- พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี
กองทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (UBUFMIS) ยังใช้
งานไม่สมบู รณ์ทุกระบบ  (ปาน
กลาง) 
 

 

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 

      จากผลการวิเคราะห์การ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อ 2ได้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 

OFU 7.4.- 4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งท่ี 3/2556 วันที่ 20 
มีนาคม 2556 
OFU 7.4. – 4.2 รายงานการ



รายงานการประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                                             
ปีการศึกษา 2556 

 

 

48 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 
(OFU 7.4-4.1) และมีมติเห็นชอบ
(ร่าง )แผนการบริหารความเสี่ยง 
จ านวน 2 ด้าน  ก าหนดเป็น
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ
ส านักงานอธิการบดีประจ าปี 
2556 (OFU 7.4-4.3) ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2556 
วันที่ 30 เมษายน 2557 (OFU 7.4 
– 4.2 ) 
1.การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่หน่วยงาน
ของแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดียังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 

2.ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในการผลักดัน เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

       และในคราวเดียวกัน 
คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ
ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและ
แบบรายงานติดตามผลการ
ด าเนินงาน (OFU 7.4-4.4) และ
มอบหมายให้ทุกหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดีที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด โดย
มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน เพ่ือรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ตามปฏิทินและแบบ
รายงานที่กองแผนงานก าหนด  

 

ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิ การบดีครั้งท่ี 4/2556  
วันที่ 30 เมษายน 2556 
OFU 7.4.-4.3 แผนการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับส านักงาน
อธิการบดี  
OFU 7.4.-4.4 ปฏิทินการบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ 2556 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
5. มีการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนและ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส านัก เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

     กองแผนงานได้มีการติดตาม
ผลการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2556  (ณ มิถุนายน 2556)  
ในคราวประชุมคณะ กรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  วันที่ 
17 กรกฏาคม  2556   

OFU 7.4.-5-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี วันที่ 17  กรกฏาคม  
2556 
  

 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการ
ประจ าส านัก ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป  

      มีการก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2557(OFU 7.4-
6.1 )เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และจากมติท่ี
ประชุมค ณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2557  
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ( OFU 7.4 
- 6.2 )  ได้มีมติเห็นชอบในการให้
คณะท างานบริหารความเสี่ยงน า
รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
รอบสิ้นปีงบประมาณ 2556 และ
ผลการประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา  2555 และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ในส านักงานอธิการบดี 
มาทบทวนการประเมินความเสี่ยง
ของส านักงานอธิการบดี เพื่อจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง  ในปี
ถัดไป  

OFU 7.4.- 6-1 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556  
วันที่ 31 สิงหาคม 2556 
OFU 7.4.- 6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 มีนาคม 
2557  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการด าเนินงานของสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการด าเนินงาน 
 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

- ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
สถาบัน 

3.912 คะแนน 

ระดับคุณภาพ 3.91 คะแนน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.80 3.80 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 3.91 3.91 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

OFU 7.5.2–1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2557 

OFU 7.5.2–1.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6  ตัวบ่งช้ีเพิ่มตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6.1 ระบบพัฒนาบุคลากร (ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการ 1 ข้อ ด าเนินการ 2 ข้อ ด าเนินการ 3-4 ข้อ ด าเนินการ 5-6 ข้อ ด าเนินการ 7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนุน ที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

     ส านักงานอธิการบดีได้จัดท า
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประกอบด้วย แผน
กรอบอัตราก าลัง 4 ปี พ .ศ.2555-
2558 (OFU7.6.1-1-1) และแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
2557 (OFU 7.6.1-1-2) และ
แผนพัฒนาบุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี ประจ า ปีงบประมาณ 
2557 ( OFU7.6.1-1-3)  ซ่ึง
แผนพัฒนาบุคลากร มีการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการการ
พัฒนาบุคลากร แล้วน ามาก าหนด
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งในแผน

OFU7.6.1-1-1 แผนกรอบ
อัตราก าลัง 4 ปี พ . ศ . 
2555-2558 
OFU 7.6.1-1-2 แผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
OFU7.6.1-1-3 แผนพัฒนา
บุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนของส านักงาน
อธิการบดี         

 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนุน ให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

     ส านักงานอธิการบดี เป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินการ
บริหารบุคลากร โดยในปีงบประมาณ 
2557 ส านักงานอธิการบดี ได้
ด าเนินการบริหารบุคลากร ตามแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (OFU7.6.1-
2-1) และแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
ส านักงานอธิการบดี แล้ว 9 โครงการ 
ได้แก่  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Microsoft Access Workshop 
ส าหรับการจัดการข้อมูล (Level I)” 
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 
   2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Microsoft Access Workshop 
ส าหรับการจัดการข้อมูล (Level II)” 
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
   3) โครงการอบรมพัฒนาความรู้
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระบบ  GFMIS เพ่ือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ 
ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 
   4) โครงการอบรมการท าบันทึก
เสนอผู้บังคับบัญชา    รุ่นที่ 1 ในวันที่ 
4-7 มีนาคม 2557 
   5) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 
20-21 มีนาคม 2557 
   6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

OFU7.6.1-2-1 รายงานผล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
OFU7.6.1-2-2 รายงานผล
การพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
“การติดตั้งโปรแกรมระบบบริการ
การศึกษา (BACK OFFICE)”ในวันที่ 
15 พฤษภาคม 2557 
   7)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข อง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัด
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในวันที่ 22พฤษภาคม 
2557 
8) โครงการอบรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพส าหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2557 
   9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Computer Maintenance” ใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
(OFU7.6.1-2-2) 

 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่
ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ส านักงานอธิการบดี ได้มีการจัด
สวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร
สายสนับสนุน เพ่ือให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัด
สวัสดิการส าหรับบุคลา กรของ
ส านักงานอธิการบดี มีดังนี้ 
1) การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่ง
มหาวิทยาลั ยได้จัดให้มีแฟลตที่พัก
อาศัยส าหรับบุคลากร จ านวน 6 หลัง 
2)  การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ จัด
ให้มีการตรวจร่างกายประจ าปี
งบประมาณ 2557 วันที่ 2- 3 
เมษายน 2557 
3 ) การจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
บุคลากรร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 
33 ระหว่างวันที่ 1-8 พฤ ษภาคม 

OFU7.6.1-3-1 รายงาน
การจัดสวัสดิการส าหรับ
บุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4) จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือค่า
ฌาปนกิจศพ และเป็นเจ้าภาพสวด
พระอภิธรรมศพ 
5) จัดสวัสดิการรถรับส่งส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุตรหลาน
บุคลากร 
6) จัดสวัสดิการเยี่ยมป่วย เยี่ยมคลอด 
บุคลากรส านักงานอธิการบดี  
7) มีการจัดท าข้อบังคับ  และประกาศ 
เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสวัสดิการ 
ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดี ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจด้านสวัสดิการ 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี และ
ด้านการสร้างขวัญก าลังใจของ
บุคลากร (OFU7.6.1-3-1) 

 
 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

    ส านักงานอธิการบดีได้มีระบบ
ติดตามให้บุคลากรน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตนเอง เสนอรายงาน
ผลการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองต่อ
ผู้บังคับบัญชา แล้วเผยแพร่รายงาน
การเข้าร่วมการพัฒนาตนเองนั้น และ
น าเสนอสิ่งที่จะน าไปใช้ในการพัฒนา
ต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งรายงานผล
การพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา 
    ทั้งนี้ ระบบการติดตามดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (OFU 7.6.1-4-1) 

OFU 7.6.1-4-1 ระบบการ
ติดตามให้บุคลากรน า
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

5. มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

ส านักงานอธิการบดี จัดให้มีการ
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส าหรับบุคลากร โดยจัดโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อน าไปสู่ : 

OFU 7.6.1-5-1 รายงาน
ผลการจัดโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
น าไปสู่ : การท างานได้ผล 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การท างานได้ผล คนมีสุข ในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2557 ณ สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีนาย
ทองสุข มันตาทร ผู้ อ านวยการ
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร 
บรรยายสร้างความเข้าใจด้าน
จรรยาบรรณบุคลากร  และเป็นการ
ส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากร (OFU 
7.6.1-5-1) 
     ส านักงานอธิการบดี ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณบุคลากร
ผ่านทางรูปเล่มคู่มือ (OFU 7.6.1-5-
2) และโปสเตอร์ (OFU 7.6.1-5-3) 
เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้เป็นหลักในการ
ประพฤติและปฏิบัติ 
         นอกจากนี้เพ่ือดูแลและ
ควบคุมบุคลากรของส านักงาน
อธิการบดี ได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
(OFU 7.6.1-5-4) และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแล
จรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ ใช้
คณะกรรมการก ากับดูแล
จรรยาบรรณร่วมกับมหาวิทยาลัย 
(OFU 7.6.1-5-5)  

คนมีสุขประจ าปี
งบประมาณ 2557 
OFU 7.6.1-5-2 คู่มือ
จรรยาบรรณของบุคลากร 

OFU 7.6.1-5-3 โปสเตอร์
เผยแพร่จรรยาบรรณของ
บุคลากร 

OFU 7.6.1-5-4 รายงาน
การประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี 

OFU 7.6.1-5-5 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลจรรยาบรรณบุคลากร 

 

 
 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

     ส านักงานอธิการบดีได้จัดให้มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน(OFU 7.6.1-6-1) 

OFU 7.6.1-6-1 รายงาน
ผลการประเมินความส าเร็จ
ของแผนการพัฒนา
บุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ 
2557 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

7. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

    ส านักงานอธิการบดีมีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
(OFU 7.6.1-7-1) 

OFU 7.6.1-7-1 รายงาน
ผลการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 7ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6.2  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของ
ส านักงานอธิการบดี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับน้อยที่สุด 

0.00-1.50 
ระดับน้อย 
1.51-2.50 

ระดับปานกลาง 
2.51-3.50 

ระดับมาก 
3.51-4.50 

ระดับมากท่ีสุด 
4.51-5.00 

 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล จ านวน หน่วยวัด 
1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด 274 คน 
2. จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 166 คน 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 60.58 ร้อยละ 
4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่ อ

กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของส านักงานอธิการบดี 
4.24 ระดับ 

5. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.00 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.21 4.21 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.24 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
OFU 7.6.2-1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนา

ความรู้และทักษะของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2555 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่7.6.3  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ ค่าร้อยละของจ านวน บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส า นักงาน
อธิการบดีจัดขึ้น  (ร้อยละ 80  =  คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงาน 
 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด 274 คน 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 232 คน 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 84.67 ร้อยละ 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

80 88.00 5 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

80 84.67 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/ 

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

OFU 7.6.3-1 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรทั้งหมด แยกตามหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี ปี
การศึกษา 2556 

OFU 7.6.3-2 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ แยกตามหน่วยงาน
ของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556 



รายงานการประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                                             
ปีการศึกษา 2556 

 

 

59 

ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  8 

 

ตัวบ่งช้ี ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 3.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สกอ. 5 3.00 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ีเพิ่มตามภารกิจ - - 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สกอ. และ ตัวบ่งช้ีเพิ่ม - 3.00 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ด้านการเงิน 

1.2 นักตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยมี
การระบุตารางเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จ านวนวั น และอัตราก าลังที่ใช้ ซึ่งครอบคลุมทุกภารกิจของงาน
ตรวจสอบภายใน 

1.3 นักตรวจสอบภายใน ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถและวิชาชีพด้าน
การตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี และมีการน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในภาคสนาม  

1.4 นักตรวจสอบภายใน ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในขอ งส่วนราชการ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ .ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

2.1 ควรมีการจัดท ารายงานการเงินและรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
เพ่ือแสดงถึงสถานะทางการเงินและน าไปใช้ในการวางแผนต่อไป 

2.2 ส านักงาน ตรวจสอบภายใน ควรได้รับการจัดสรรอัตราก าลังต าแหน่ง นักตรวจสอบ
ภายในเพิ่มเติมให้สอดคล้องจ านวนหน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

2.3 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการฝึกอบรมและ
พัฒนานักตรวจสอบภายในตามค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

3.1 ส านักงานตรวจสอบภายใน มีการ สอบทานเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน เช่น การสอบถาม /การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การสอบทานกระดาษท าการประเภทต่าง 
ๆ และการสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ ก่อนน าเสนออธิการบดีพิจารณา 

3.2 ส านักงานตรวจสอบภายใน มีการจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ น าไปประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือเป็นการยืนยันเรื่อง /ประเด็นที่ตรวจพบ และเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง และ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

3.3 กรณีท่ีอธิการบดี กรมบัญชีกลาง และกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ตรวจสอบใน
ประเด็นอ่ืน ๆ เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากแผนการตรว จสอบภายในประจ าปี ส านักงานตรวจสอบภายใน จะ
มีขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับอัตราก าลัง งบประมาณและระยะเวลาที่มีอยู่  
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3.4 ส านักงานตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายใน 
เชื่อมโยงเข้ากับระบบ UBUFMIS เพ่ือน ามาช่วยในการเก็บข้อมูลการตรวจสอบ (Input) ประมวลผลข้อมูล 
(Process) และออกรายงานผลการตรวจสอบ (Output) เสนอผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของส านัก 

-      ส านักงานอธิการบดี มีแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี พ .ศ. 2556)  
OFU 8.1-1-1) ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 (OFU 8.1-
1-2) รายละเอียดตาม รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 19 มิถุนายน  
2556  เห็นขอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของส านักงานอธิการบดี (OFU 8.1-1-3) 

- OFU 8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี พ .ศ. 
2556) 

- OFU 8.1-1-2 แผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
OFU 8.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 
19 มิถุนายน  2556 เห็นขอบแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 

 
 

2. มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน  หลักเกณฑ์
การจัดสรร  และการ
วางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    ส านักงานอธิการบดี มีแนวทางการ
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร รายละเอียดตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2555 วัน
พุธที่ 20 มิถุนายน  2555  ที่พิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.2   ให้ความเห็นชอบ
แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  (OFU 8.1-2-1) 
และรายงานการประชุมสรุปประเด็นการ
หารือแนวทางการจัดซื้อวัสดุรวมศูนย์ใน

OFU 8.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 
20 มิถุนายน  2555  ที่พิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 ให้ความ
เห็นชอบแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 
OFU 8.1-2-2 รายงานการประชุม
สรุปประเด็นการหารือแนวทางการ
จัดซื้อวัสดุรวมศูนย์ในส านักงาน
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ส านักงานอธิการบ ดี ปีงบประมาณ พ .ศ. 
2556  (OFU 8.1-2-2)  และส านักงาน
อธิการบดียังจัดสรรงบประมาณและ
บริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2534 (OFU 8.1-2-3) 

อธิการบดี ปีงบประมาณ พ .ศ . 
2556  
OFU 8.1-2-3 ระเบียมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. 
2534 

 
 

3. มีงบประมาณ
ประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติงานใน
แต่ละพันธกิจและการ
พัฒนา ส านัก และ
บุคลากร 

     ส านักงานอธิการบดี มีงบประมาณ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัย
และบุคลากร รายละเอียดตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2555 วัน
พุธที่ 23 กรกฎาคม 2556 ระเบียบวาระท่ี 
4.1  อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบป ระมาณ 
2556 ส านักงานอธิการบดี (OFU 8.1-3-  
1)  และมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
กา รและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ . ศ . 2556 
ส านักงานอธิการบดี (OFU 8.1-3-2) 

OFU 8.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 9/2555 วันพุธที่ 
23 กรกฎาคม 2556 ระเบียบวาระ
ที่ 4.1  อนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ส านักงานอธิการบดี  
OFU 8.1-3-2 เอกสารแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ส านักงานอธิการบดี 
 

 
 

4. มีการจัดท า
รายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่ อ
คณะกรรมการประจ า
ส านักอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

    ส านักงานอธิการบดี โดยกองคลัง ได้
จัดท ารายงานทางการเงิน โดยจัดท างบ
ทดลอง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีพิจารณา 

OFU 8.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 
19 กุมภาพันธ์2557 ระเบียบวาระ
ที่ 5.2  รายงานการวิเคราะห์สถาน
ทางการเงินของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
2556  
OFU 8.1-4-2 งบทดลองเงิน
รายได้ ส านักงานอธิการบดี ปี 
2556 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

5. มีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความ
มั่นคงของ ส านัก อย่าง
ต่อเนื่อง 

    มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

6. มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ท าหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 

     การตรวจสอบหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  (OFU 8.1-6-1) ส านักงาน
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบ
และติดตามการใช้เงินของหน่วยงานต่าง 
ๆ ภายในส านักงานอธิการบดี เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยในปี
การศึกษา 2556 มีหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี ที่ได้รับการ
ตรวจสอบและออกรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 
6 หน่วยงาน และปีงบประมาณ พ .ศ . 
2557 จ านวน 6 หน่วยงาน (OFU 8.1-6-
2) โดยได้มีการจัดท ารายงานตรวจสอบ
ภายในน าเสนอต่อหน่วยงานรับตรวจ 
(OFU 8.1-6-3)  

 

OFU 8.1-6-1 กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน 
OFU 8.1-6-2 แผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2556  
OFU 8.1-6-3 รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 12 หน่วยงาน คือ 
แผนการตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1. ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
2. ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
3. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. ส านักงานบริหารงานวิจัยฯ 
5. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
6. ส านักงานประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ 
     แผนการตรวจสอบภายใ น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
1. กองแผนงาน (สอบทานการ
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556) 
2. กองคลัง (สอบทานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
3. ส านักงานสภาอาจารย์ 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
4. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
6. ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

7. ผู้บริหารระดับสูง 
หรือ คณะกรรมการ
ประจ าส านัก  มีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

-   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 4 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 5 3 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  9 

 

ตัวบ่งช้ี ผลงาน 
คะแนนอิง
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
8 4.00 คะแนน 

 - คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของต้นสังกัด 8 4.00 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สกอ. 8 4.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ีเพิ่มตามภารกิจ - - 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สกอ. และ ตัวบ่งช้ีเพิ่ม - 4.00 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง   

1.2 บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีท าแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

-  
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ     

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

9 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ ส านัก  และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

      ส านักงานอธิการบดี มีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ยึดการ
ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
ของ สกอ. และ สมศ . (OFU 9.1-1-
1)   
      มหาวิทยาลัยก าหนดให้ ปี
การศึกษา 2556 ส านักงาน
อธิการบดี ด าเนินการเฉพาะ
องค์ประกอบคุณภาพ ในการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
ตัวบ่งชี้ สกอ .  4 องค์ประกอบ 
(องค์ประกอบ 1,7,8 และ 9) 7 ตัว
บ่งชี้ สมศ . 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ ที่
สะท้อนอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ตัว
บ่งชี้ รวม 14 ตัวบ่งชี้ (OFU 9.1-1-
2) 
      ปีการศึกษา 2556 ส านักงาน
อธิการบดี มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (OFU 9.1-
1-3) โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี (OFU 9.1-1-4) ดังนี้ 

1. ก าหนดองค์ประกอบ ตัว

OFU 9.1-1-1 นโยบายการ
ประกันคุณภาพ 
OFU 9.1-1-2 คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 2556 
OFU 9.1-1-3 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 
ส า นักงานอธิการบดี                  
ปีการศึกษา 2556 
OFU 9.1-1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
10/2556 วันที่ 30 ตุลาคม 
2556 
OFU 9.1-1-5 บันทึ ก
ข้อความ เรื่อง การ
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับ
ส านัก ปีการศึกษา 2556 
OFU 9.1-1-6 ค าสั่ง ม .อบ 
ที่ 992 /2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด้านต่างๆ ของ
ส านักงานอธิการบดี 
OFU 9.1-1-7 บันทึกการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
รอบ 6,9 และ 12 เดือน  
OFU 9.1-1-8 รายงานการ
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
บ่งชี้ และค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน (OFU 9.1-1-5) 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ  
(OFU 9.1-1-6) 

3. ติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นระยะๆ (OFU 9.1-1-7) 

4. รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (OFU 9.1-1-8) และรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
เมื่อสิ้นรอบปีการศึกษา 

5. น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง (OFU 9.1-1-9)  
ส าหรับกลไกการประกันคุณภาพ ที่
ส าคัญ มีดังนี้ 
1. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

1.1 คณะกรรมการ ประจ า
ส านักงานอธิการบดี ก าหนดนโยบาย 
และแผนการด าเนินงาน รวมทั้งก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงาน  

1.2 คณะท างานประกัน
คุณภาพ น าเสนอนโยบาย แผนการ
ด าเนินงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ต่อคณะกรรมการ ประจ า ส านักงาน
อธิการบดี (OFU 9.1-1-10) 

1.3 ผู้บริหารของทุก
หน่วยงาน น านโย บายและแผนการ
ด าเนินงานไปปฏิบัติ รายงานผลต่อ
คณะกรรมการ ประจ า ส านักงาน
อธิการบดี 

1.4 บุคลากรทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ตาม

ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
6/2557 วันที่ 25 มิถุนายน 
2557  
OFU 9.1-1-9 บันทึก
ข้อความรายงานการน าผล
ประเมินประกันไปปรับปรุง
และพัฒนา ปีการศึกษา 
2555 
OFU 9.1-1-10 รายงานการ
ประชุมคณะท างานด้าน
ประกันคุณภาพ ของ
ส านักงานอธิการบดี 
OFU 9.1-1-11  ค าสั่ง ม .
อบ ที่ 992 /2556 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานด้านต่างๆ 
ของส านักงานอธิการบดี 
OFU 9.1-1-12 รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ ปี 2557 ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                                             
ปีการศึกษา 2556 

 

 

70 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
บทบาทภาระหน้าที่ของตนเอง  (OFU 
9.1-1-11) 
2. ได้รับการจัดสรร งบประมาณ

ด้านการประกันคุณภาพ เป็นประจ า
ทุกปี (OFU 9.1-1-12) 

 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของส านัก 

      คณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส านัก ได้มีการ
แต่งตั้งคณะท างานด้านต่างๆ ของ
ส านักงานอธิการบดี และมอบหมาย
ให้คณะท างานจัดเตรียมข้อมูล 
เอกสารหลักฐาน เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี 
(OFU 9.1-2-1)และเห็นชอบให้มี
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน(OFU 9.1-2-2) 
 

OFU 9.1-2-1 ค าสั่งแต่ง ต้ัง
คณะท างานด้านต่างๆ 
ส านักงานอธิการบดี 

OFU 9.1-2-2 รายการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 4/2556 เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2556 

 
 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ของส านัก 

     ส านักงานอธิการบดี ได้ มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เพ่ิมเติม 
ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักงานอธิการบดี 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ร้อยละเฉลี่ย
ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ที่ส านักงาน
อธิการบดีจัดขึ้น 

3. ตัวบ่งชี้ที่ 1 . 2 . 3 จ านวน
หน่วยงานของส านักงานอธิการบ ดีที่
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

     ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวได้ปรากฏใน
คู่มือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หน้า 190 (OFU 9.1-

OFU 9.1-3-1 คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา 2556 
OFU 9.1-3-2 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี ปี
การศึกษา 2556 



รายงานการประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                                             
ปีการศึกษา 2556 

 

 

71 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
3-1)  โดยได้มีการมอบหมายให้
กองกลาง เป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์ (OFU 9.1-3-2) 

 
 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย       

1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ  

2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
และมหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA  
Online และ  

3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านัก 

      ส านักงานอธิการบดีมีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

1. การการควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน ทุกรอบ 3 เดือน และ
การประเมินคุณภาพภายใน ทุกสิ้นปี
การศึกษา (OFU 9.1-4-1) 

2. จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ า ส านักงานอธิการบดี และ
รายงานข้อมูลในระบบ E-
Document ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (OFU 9.1-4-2) 
(OFU 9.1-4-3) และ (OFU 9.1-4-4) 

3. ส านักงานอธิการบดี น าผล
การประเมินคุณภาพไปท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านัก (OFU 9.1-4-5) 

OFU 9.1-4-1 บันทึก
ข้อความ เรื่อง การรายงาน
ผลด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักงานอธิการบดี ปี
การศึกษา 2556 รอบ 3,6,9 
และ 12 เดือน 
OFU 9.1-4-2 รายงานการ
ประชุมการพิจารณารา ยงาน
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2556 
OFU 9.1-4-3 รายการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 6/2557 เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 
OFU 9.1-4-4 รายงานผล
การด าเนินงานผ่านระบบ E-
Document 
OFU 9.1-4-5 รายงานการ
น าผลประ เมินประกัน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2555  
ไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้ มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตาม
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

    ส านักงานอธิการบดี  มีการน าผล
การประเมินคุณภาพภายใน  ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ปี
การศึกษา 2555 มาปรับปรุงและ
พัฒนา ดังนี้ 

1. วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 
ส านักงานอธิการบดี 

2. สรุปมติของคณะกรรมการ
รวมทั้งประกาศต่างที่เกิดจากคณะ
กรรมการฯ 

OFU 9.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผน ส านักงานอธิการบดี 
เรื่อง การน าผล การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงทบทวนแผนกลยุทธ์
ของส านักงานอธิการบดี 
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 4
องค์ประกอบคุณภาพ 

    ส านักงานอธิการบดี มีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจที่ส าคัญ และน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ รวม 7 
ฐาน คือ 

1. ระบบบุคลากร  
2. ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน  
3. ระบบการขอใช้ห้องประชุม  
4. ระบบการสืบค้นรายงานการ

ประชุม  
5. ระบบการลงทะเบียนรับส่ง

หนังสือ  
ซึ่งทั้ง 5 ระบบ สนับสนุนการ

ด าเนินงานองค์ประกอบที่ 7 
6. การจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการ
ด าเนินงานองค์ประกอบที่ 9 

7. การเงินและงบประมาณ 
(UBU-FMIS)สนับสนุนการด าเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 และ องค์ประกอบ
ที่ 8 

OFU 9.1-6-1 ระบบ
สารสนเทศของส านักงาน
อธิการบดี 

 
 

7.มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
ส านัก 

     ส านักงานอธิการบดีได้ให้
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส านักงาน
อธิการบดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของส านัก มาร่วมให้ในการ
ให้ข้อมูลด้านการให้บริการ ทั้งใน
รูปแบบของการส ารวจความคิดเห็น
ต่างๆ เช่น การประเมินความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการ  และการให้
สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการในวันตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 

OFU 9.1-7-1 รายงานผล
การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี  

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่าง สถาบัน  และมีกิจกรรม

    คณะกรรมการ ประจ า ส านักงาน
อธิการบดี เห็นชอบให้ส านักฯ มี
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

OFU 9.1-8-1 รายการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 4/2556  เมื่อ
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 ร่วมกัน ประกันคุณภาพการศึกษา กับ

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  (OFU 9.1-8-1) และได้
ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม  วันที่ 
27 พฤษภาคม 2557 (OFU 9.1-8-
2) 

วันที่ 30 เมษายน 2556 
OFU 9.1-8-2 รายงาน
สรุปผลการด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ ระหว่าง
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ ส านักงานอธิกา รบดี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์  

  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 7 4 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

9 8 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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4. ผลการวิเคราะห์และประเมินตนเอง 

4.1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้  
4.1.1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ แยกตามตัวบ่งชี้ ระดับส านัก (ตาราง ส.1) 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

ส านักงานอธิการบด ี

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
คะแนน 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ       

คะแนน สกอ.       5.00   

คะแนนเฉพาะตัวบ่งชี้หน่วยงาน       4.67   

คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้       4.75   

  ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 8 5.00  

      (1-8)      

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์           

  
ตัวบ่งชี้ที ่1.2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี 

4  3.92 4.00  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่
ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 

  
  

  
  

  

- 
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์

90.15 225 82.12 5.00  

- บุคลากรทั้งหมด   274       

  
ตัวบ่งชี้ที ่1.2.3 จ านวนหน่วยงานของ
ส านักงานอธิการบดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

  

  

  

  

  

- 
จ านวนหนว่ยงานในสนอ.ที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

100 13 86.67 5.00  

- จ านวนหน่วยงานทั้งหมด   15       

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ           

คะแนน สกอ.       5.00   
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  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

ส านักงานอธิการบด ี

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
คะแนน 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแนน สมศ.       3.91   

คะแนนเฉพาะตัวบ่งชี้หน่วยงาน       4.67   

คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้       4.74   

  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภา
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯและ
ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

7 7 5.00  

     (1-7)      

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/
หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเรียนรู ้

5 5 5.00  

    (1-5)       

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

5 5 5.00  

     (1-5)      
  ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 6 5.00  
      (1-6)       

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ.          

  
ตัวบ่งชี้ที ่7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

4 3.91 3.91  

  
ตัวบ่งชี้ 7.6.1 ระบบพัฒนาบุคลากร 

7 7 5.00  
    (1-7)       

  ตัวบ่งชี้ 7.6.2 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนา
ความรู้และทักษะของส านักงานอธิการบด ี

4 4.24 4.00  
  

  
ตัวบ่งชี้ที ่7.6.3 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 

  
  

  
  

  

- 
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะ 

80 232 84.67 5.00  

- บุคลากรทั้งหมด   274       
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  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

ส านักงานอธิการบด ี

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
คะแนน 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ           

คะแนน สกอ.       4.00   

  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

6 5 3.00  

    (1-4,6)       

องค์ประกอบที ่ 9  การประกันคุณภาพ           

คะแนน สกอ.       4.00   

  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

8 8 4.00  

    (1-8)       

ผลประเมินตามเกณฑ์สกอ. (7 KPI)       4.57   

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ.       3.91   

ผลประเมินตามเกณฑ์ของส านัก       4.67   

ผลประเมินภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้       4.57   
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ตารางส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนด าเนินการ 

- 5.00 - 5.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ           

ผลการประเมิน - 4.57 - 4.57 ดีมาก 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (ส านัก) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนด าเนินการ 

- 5.00 4.67 4.75 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ - 5.00 4.30 4.74 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ           

ผลการประเมิน - 4.63 4.49 4.57 ดีมาก 
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา           

  ก.มาตรฐานด้านธรรมาภบิาลของการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

- 4.50 - 4.50 
ดี 

  ข.มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

- - - - 
- 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 
ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน           

ผลการประเมิน - 4.57 - 4.57 ดีมาก 

 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (ส านัก) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา           
  ก.มาตรฐานด้านธรรมาภบิาลของการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา 
- 4.57 4.30 4.49 

ดีมาก 

  ข.มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

- - 4.67 4.67 
ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 
ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน           

ผลการประเมิน - 4.63 4.49 4.57 ดีมาก 
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - - - ไม่ประเมิน 

ด้านกระบวนการภายใน - 4.80 - 4.80 ดีมาก 

ด้านการเงิน - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง           

ผลการประเมิน - 4.57 - 4.57 ดีมาก 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (ส านัก) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - - - ไม่ประเมิน 

ด้านกระบวนการภายใน - 4.83 4.49 4.66 ดีมาก 

ด้านการเงิน - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง           

ผลการประเมิน - 4.63 4.49 4.57 ดีมาก 
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ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

          

  (1) ด้านกายภาพ - - - - ไม่ประเมิน 

  (2) ด้านวิชาการ - - - - ไม่ประเมิน 

  (3) ด้านการเงิน - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

  (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 - 4.83 ดีมาก 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 - 4.57 - 4.57 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

        
  

  (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน 

  (2) ด้านการวิจัย - - - - ไม่ประเมิน 

  (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม - - - - ไม่ประเมิน 

  (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - ไม่ประเมิน 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 - - - - ไม่ประเมิน 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน           

ผลการประเมิน - 4.57 - 4.57 ดีมาก 
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องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (ส านัก) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

          

  (1) ด้านกายภาพ - - - - ไม่ประเมิน 

  (2) ด้านวิชาการ - - - - ไม่ประเมิน 

  (3) ด้านการเงิน - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

  (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.86 4.49 4.69 ดีมาก 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่1 - 4.63 4.49 4.57 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

        
  

  (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน 

  (2) ด้านการวิจัย - - - - ไม่ประเมิน 

  (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม - - - - ไม่ประเมิน 

  (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - ไม่ประเมิน 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 - - - - ไม่ประเมิน 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน           

ผลการประเมิน - 4.63 4.49 4.57 ดีมาก 
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5. ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ประเมินตนเอง 

ส านักงานอธิการบด ี

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 

1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์   

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบด ี

3.92 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ที่ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 

82.12 

  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน ์ 225 

  บุคลากรทั้งหมด 274 

  ตัวบ่งชี้ที ่1.2.3 จ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีที่ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 86.67 

  จ านวนหน่วยงานในสนอ.ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 13 
  จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 15 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารจัดการ 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 7 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 

7.5 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย   

  7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 3.91 

  ตัวบ่งชี ้7.6.1 ระบบพัฒนาบุคลากร 7 

  ตัวบ่งชี ้7.6.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อ
กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของส านักงานอธิการบด ี

4.24 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ประเมินตนเอง 

ส านักงานอธิการบด ี

  ตัวบ่งชี้ที ่7.6.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 84.67 

  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 232 

  บุคลากรทั้งหมด 274 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 

องค์ประกอบที ่ 9  การประกันคุณภาพ  
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 8 

 
 


