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ค ำน ำ 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไป 
สู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ  
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
กลุ่มส านัก 

9 กรกฎาคม 2557 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีอัตลักษณ์ คือ “กัลยำณมิตร จิตอำสำ พ่ึงพำได้” 

โดยมีเอกลักษณ์ คือ "กำรเรียนรู้และพัฒนำ" กำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2556 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจด้ำน 
กำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมบริบท
ของหน่วยงำนสนับสนุน สรุปได้ว่ำ ผลกำรประเมินคุณภำพตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ.และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม รวม 15  ตัวบ่งชี้  
มีผลประเมินอยู่ในระดับดี มีค่ำคะแนน 4.28 จำกคะแนนเต็ม 5  

จ าแนกรายองค์ประกอบ (ตาราง ป.1) มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี จ ำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร 2) องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและ
กำรจัดกำร และ 3) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ส่วนองค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและ
งบประมำณ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

จากคะแนนผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป. 2) สะท้อนให้เห็นว่ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมอยู่ในระดับดี และมีผลประเมินตำมตัวบ่งชี้ด้ำนกระบวนกำร อยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่ำคะแนนท่ำกับ 4.00 แต่เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดแยกเป็นรำยองค์ประกอบคุณภำพ พบว่ำ  
มีตัวบ่งช้ีบางตัวอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง คือ ตัวบ่งชี้ด้ำนระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

จากคะแนนผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.3) สะท้อนให้เห็นว่ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี มีผลกำรด ำเนินงำนระดับดีมำกในมำตรฐำนด้ำนมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้
และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5.00 และ ระดับดีในมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
อุดมศึกษำ ซึ่งแยกเป็น ด้ำนธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ โดยมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.09 ส่วนด้ำน
พันธกิจของกำรบริหำรอุดมศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต ไม่ขอรับกำรประเมิน 

จากคะแนนผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตาราง ป.4) สะท้อนให้เห็นว่ำ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำกในด้ำนบุคลำกรกำรเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีค่ำ
คะแนนเท่ำกับ 5.00 กระบวนกำรภำยใน โดยมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.20 และด้ำนกำรเงิน มีผลกำรประเมินต้อง
ปรับปรุง ส่วนด้ำนนักศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ขอรับกำรประเมิน   

เมื่อพิจำรณำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  
ในภำพรวม พบว่ำส ำนักงำนอธิกำรบดี มีข้อที่ควรปรับปรุง ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ควรจัดระบบและกลไกที่เชื่อมโยงแผนระหว่ำงภำพรวมของแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

และหน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2. ส ำนักงำนอธิกำรบดีควรเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักงำน

อธิกำรบดี 
3. ส ำนักงำนอธิกำรบดีควรจัดระบบกำรถ่ำยทอดนโยบำยและลงสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มส านัก 

 
1. รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์   ค าเหม็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย   สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวด ี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายวีรเวทย์   อุทโธ กรรมการ 
5. นางสาววิชดา   ลิวนานนท์ชัย กรรมการ 
6. นางสาวศรีสดา   ไพศาลสกุลชัย กรรมการ 
7. นางสาวพิชญาภรณ์   สุวรรณกูฏ กรรมการ 
8. นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค กรรมการ 
9. นางสาวมะลิวัลย์   สินน้อย กรรมการ 
10. นายรัฐพล   แม่นธนู เลขานุการ 
11. นางสาวทัศนีย์   สาคะริชานนท์ เลขานุการ 
12. นายฐิติกรณ์รัศมิ์   ศรีโชค เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานอธิการบดี 

2.1.1 วัน/เดือน/ปีท่ีรับการตรวจประเมิน 
ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 

2.1.2 รอบการประเมิน 
ปีการศึกษา  2556 (ผลการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์   ค าเหม็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย   สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวด ี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายวีรเวทย์   อุทโธ กรรมการ 
 นางสาววิชดา   ลิวนานนท์ชัย กรรมการ 
 นางสาวศรีสดา   ไพศาลสกุลชัย กรรมการ 
 นางสาวพิชญาภรณ์   สุวรรณกูฏ กรรมการ 
 นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค กรรมการ 
 นางสาวมะลิวัลย์   สินน้อย กรรมการ 
 นายรัฐพล   แม่นธนู เลขานุการ 
 นางสาวทัศนีย์   สาคะริชานนท์ เลขานุการ 
 นายฐิติกรณ์รัศมิ์   ศรีโชค เลขานุการ 

 
2.2 วัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
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2.2.2 เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดี ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร

ปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.2.3 เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดี มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ

อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

2.3 ประวัติและความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 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 เพ่ือด าเนินภารกิจด้านการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัยได้
ออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 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 รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์และ
ทั้งนี้ได้จัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไปพร้อมในคราวเดียวกัน  

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

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

หน่วยเดียวกัน) 
ในปี พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 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 ดังนี้ใน
ปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องโครงการจัดตั้งส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดี พ.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 
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8) ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
9) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
10) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
11) ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12) ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
13) ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
14) ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
15) ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ปรัชญา (ยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
วิสัยทัศน์  (Vision)    

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ  (Mission) 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ และก ากับดูแลการด าเนินงานตามภารกิจมหาวิทยาลัย 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

อัตลักษณ์ 
 กัลยาณมิตร จิตอาสา พ่ึงพาได้ 

เอกลักษณ์ 
การเรียนรู้และพัฒนา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ปีการศึกษา 2556 ส านักงานอธิการบดีด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 4 องค์ประกอบและ 14 ตัว
บ่งชี้ แยกเป็นตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน
สนับสนุน 6 ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ 3 

วิธีการประเมิน 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 
3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ภายใน ส านักงานอธิการบดี จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 ตลอดจนรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) และข้อมูลพื้นฐาน ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556 (common data set) 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในส านักงานอธิการบดี ได้ร่วม

รับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่  ส านักงานอธิการบดี 

น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 

ในรอบการประเมินนี้ 

 กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ที่รับผิดชอบใน

แต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย

วาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในส านักงานอธิการบดี 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในส านักงานอธิการบดี ได้

ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม  

การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 
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 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและน าเสนอให้

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556                 

ให้ส านักงานอธิการบดี 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
3.2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบหลักฐานตามที่ส านักงานอธิการบดี เตรียมเอกสาร

ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิง

คุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่ แสดงให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ 

การด าเนินงาน 

3.2.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของส านักงานอธิการบดี ได้แก่ 

คณะกรรมการประจ าส านัก ผู้แทนอาจารย์ บุคลากรทั้งในระดับส านักและระดับคณะ นักศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย อาท ิผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนชุมชน และผู้ใช้บริการ 

3.2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในส านักงานอธิการบดี อภิปราย 

ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความ

เข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท าการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 ซึ่งประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ และ 14 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา  
2556 

ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม พบว่า ค่าคะแนนที่ได้เท่า 4.28 คะแนน ต่ ากว่าที่ส านัก 
ประเมินตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
  



9 

 

     
รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                    

ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557 

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

คณะกรรมการประเมิน 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะของ  
ค.กก.ประเมินที่เห็นต่างจาก SAR 

ส านักงานอธิการบดี 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

คะแนน สกอ.       4.00       

คะแนนเฉพาะตัวบ่งช้ีหน่วยงาน       4.67       

คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้       4.50       

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   

8 7 4 X 

ข้อ 1  - การจัดท าแผนไม่ครอบคลุมตามภารกิจของ
องค์กร 
-  ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรระดับของผู้
ปฏิบัติการ 

    (1, 3-8)     
ข้อ 2 ขาดการถ่ายทอดแผนฯ ไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติการ

อย่างทั่วถึง 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์               

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของ 4 3.92 4.00 X     
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                    

ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

คณะกรรมการประเมิน 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะของ  
ค.กก.ประเมินที่เห็นต่างจาก SAR 

ส านักงานอธิการบดี 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่
ส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 

  
  

  
  

  
    

- บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 90.15 225.00 82 5.00 /     

- บุคลากรทั้งหมด   274.00           

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 จ านวนหน่วยงานของ
ส านักงานอธิการบดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

  
  

  
  

  
    

- 
จ านวนหน่วยงานใน สนอ.ที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

100 13.00 87 5.00 X 
    

- จ านวนหน่วยงานทั้งหมด   15.00       
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                    

ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

คณะกรรมการประเมิน 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะของ  
ค.กก.ประเมินที่เห็นต่างจาก SAR 

ส านักงานอธิการบดี 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ               

คะแนน สกอ.       4.50       

คะแนน สมศ.       3.91       

คะแนนเฉพาะตัวบ่งช้ีหน่วยงาน       4.67       

คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้       4.49       

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภา
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯ และ
ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

7 5 3.00 X ข้อ 1 ไม่พบการประเมินและน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม     (1-6)       

            
ข้อ 2 การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และทิศทางองค์กรไปยัง

บุคลากรทุกระดับไม่ชัดเจน  

            
ข้อ 7 ไม่พบการประเมินและน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/
หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเรียนรู้ 

5 5 5.00 /     

    (1-3)       
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                    

ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

คณะกรรมการประเมิน 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะของ  
ค.กก.ประเมินที่เห็นต่างจาก SAR 

ส านักงานอธิการบดี 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

5 5 5.00 /     

    (1-5)         

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 6 5.00 /     

    (1-6)         

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัว
บ่งชี้ สมศ. 

          
    

  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของสภาสถาบัน 

  ไม่ประเมินระดับคณะ  -    
    

  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน 
 

4 3.91 3.91 X 
   

  
ตัวบ่งชี้ 7.6.1 ระบบพัฒนาบุคลากร 

7 7 5 /     

    (1-7)         
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                    

ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

คณะกรรมการประเมิน 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะของ  
ค.กก.ประเมินที่เห็นต่างจาก SAR 

ส านักงานอธิการบดี 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวบ่งชี้ 7.6.2 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนา
ความรู้และทักษะของส านักงานอธิการบดี 
 

4 4.24 4 / 

    

  
    

  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะ 

  
  

  
  

  
    

- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 80 232.00 85 5.00 /     

- 
บุคลากรทั้งหมด 
 

  274.00       
    

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ               

คะแนน สกอ.       2.00       

  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

6 2 2.00 X     

    (2,5-7)     
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                    

ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

คณะกรรมการประเมิน 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะของ  
ค.กก.ประเมินที่เห็นต่างจาก SAR 

ส านักงานอธิการบดี 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ               

คะแนน สกอ.       4.00       

  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

8 8 4.00 /     

    (1-4,6-8)         

ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. (7 KPI)       4.00       

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ.  
(ตัวบ่งช้ีที่ 13) 

      3.91   
    

ผลประเมินตามเกณฑ์ของส านัก       4.67       

ผลประเมินภาพรวมทุกตัวบ่งช้ี       4.28       
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                  
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-9 กรกฎาคม 2557                                                   

 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานอดุมศึกษา 

 
1.1 ผลการประเมินภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556 เมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบคุณภาพแล้วพบว่า องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐาน อยู่ในระดับดี 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่  

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ส่วนองค์ประกอบที่ 8 การเงินและ

งบประมาณ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
โดยมีเกณฑ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                  
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-9 กรกฎาคม 2557                                                   

 

ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

- 4.00 - 4.00 
ดี 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ - 4.50 - 4.50 ดี 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดี 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ. - 4.00 - 4.00 ดี 

 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย สกอ.+สมศ. 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

- 4.00 4.67 4.50 
ดี 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ - 4.60 4.30 4.49 ดี 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดี 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ. - 4.13 4.49 4.28 ดี 

 
  



17 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                  
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ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย สกอ. 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา      

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

3.83 - 3.83 
ดี 

3.83 

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

- - - - - 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 
ดีมาก 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีทุกมาตรฐาน (สกอ.) - 4.00 - 4.00 ดี 

 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย สกอ.+สมศ. 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
     

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

- 4.00 4.30 4.09 
ดี 

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา - - 4.67 4.67 

ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 
ดีมาก 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีทุกมาตรฐาน (สกอ.) - 4.13 4.49 4.28 ดี 
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ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - - - ไม่ประเมิน 

ด้านกระบวนการภายใน - 4.20 - 4.20 ดี 

ด้านการเงิน - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีทุกมุมมอง (สกอ.) - 4.00 - 4.00 ด ี

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คณะ) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - - - ไม่ประเมิน 

ด้านกระบวนการภายใน - 4.33 4.49 4.41 ดี 

ด้านการเงิน - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีทุกมุมมอง - 4.13 - 4.28 ดี 

 
  



19 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                  
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-9 กรกฎาคม 2557                                                   

 

ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

          

  (1) ด้านกายภาพ -    -    - -    ไม่ประเมิน 

  (2) ด้านวชิาการ -    -    -    -    ไม่ประเมิน 

  (3) ด้านการเงิน - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 

  (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.33 - 4.33 ดี 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่1 - 4.00 - 4.00 ดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา      

  (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน 

  (2) ด้านการวิจัย - - - - ไม่ประเมิน 

  (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม - - - - ไม่ประเมิน 

  (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - - - - ไม่ประเมิน 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 - - - - ไม่ประเมิน 

ผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน (สกอ.) - 400 - 4.00 ดี 
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องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คณะ) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา      

 
(1) ด้านกายภาพ  -    -    -            -    ไม่ประเมิน 

 
(2) ด้านวชิาการ -    -    -    -    ไม่ประเมิน 

 
(3) ด้านการเงิน - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 

 
(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.43 4.49 4.45 ดี 

 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่1 - 4.13 4.49 4.28 ดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

          

  (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน 

  (2) ด้านการวิจัย - - - - ไม่ประเมิน 

  (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม - - - - ไม่ประเมิน 

  (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - - - - ไม่ประเมิน 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 - - - - ไม่ประเมิน 

ผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน - 4.13 4.49 4.28 ดี 
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5.2 ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ควรจัดระบบและกลไกที่เชื่อมโยงแผนระหว่างภาพรวมของแผนกลยุทธ์ข องมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี 
2. ส านักงานอธิการบดีควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ

ส านักงานอธิการบดี 
3. ส านักงานอธิการบดีควรจัดระบบการถ่ายทอดนโยบายและลงสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

5.3 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มีบุคลากรและหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดีที่มี
ความรู้และประสบการณ์ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ 
 

เปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านัก โดยการรับฟัง
ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อการบริการ
ของส านัก 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากร

ระดับปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานภายในส านักงาน
อธิการบดี 

2. การประสานงานและการได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับการ
วางแผนกลยุทธ์ และการจัดท าแผนกลยุทธ์ ของส านักฯ 
ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายใต้ส านักฯ 

3. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของส านักฯกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการติดตามประเมินผล ปี 2555 

4. การก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ยังไม่ครอบคลุมพันธกิจของ
องค์กรโดยเฉพาะภารกิจที่สนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เช่น งานทะเบียน งานกิจการนักศึกษา 

1. บุคลากรระดับปฏิบัติควรมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ส านักฯ  

2. แสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องของแผนกล
ยุทธ์ของส านักฯ และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดท า Conceptual 
Framework  

3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
ภายใต้ส านักฯ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาในทุก
หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณภาพใน
ทุกภารกิจ 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. มีกระบวนการจัดการความรู้ เร่ือง การบริหารงานสารบรรณ 

ที่สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานดา้นสารบรรณของ
บุคลากร ท าให้การด าเนินงานดา้นสารบรรณที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ 2556 ไดอ้ย่างครบถ้วน 

1. เพิ่มการจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่เกิดใหม่ 

 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. ไม่พบว่าส านักฯ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินตนเอง

ล่วงหน้าก่อนการประเมิน 
2. ไม่พบว่าผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งการสื่อสารแผนและผล
การด าเนินงานของส านักฯ ไปยงับุคลากรในส านักฯ 

3. ไม่พบว่าผู้บริหารส านักฯ ไดน้ าผลการประเมินผู้บริหารไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเปน็รูปธรรม 

4. แผนการบริหารความเสี่ยงไมแ่ล้วเสร็จทันการด าเนินงาน
ตามปีงบประมาณ 2557 แต่ไดม้ีการจัดท าและเตรียมแผน
จากการวิเคราะห์ และประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปงีบประมาณ 2556 

4. แผนสารสนเทศปี 2556  มีความชัดเจน แต่ขาดการระบุ
ความเชื่อมโยงกับแผนฯไอซีที ของมหาวิทยาลัยในตัว
กิจกรรมและโครงการ  

 

1. ส านักฯควรก าหนดเกณฑ์ในการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจ าส านักฯล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการได้ทราบบทบาทหน้าที่ และท าให้
การปฏิบัติงานครบถ้วน ส่งผลต่อการท างานที่
บรรลุประสิทธิผลขององค์กร 

2. ผู้บริหารส านักฯ ควรมีระบบในการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของส านักฯ ไปยังบุคลากร
ในส านักฯ ให้ทั่วถึงทุกระดับ เพื่อให้ส านักฯ
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 
และส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของส านักฯ และ
มหาวิทยาลัย 

3. ผู้บริหารส านักฯ ควรน าผลการประเมินผู้บริหาร
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน 

4. ส านักฯ ควรระบุหน่วยงานที่รบัผิดชอบในแตล่ะ
ขั้นตอนของกระบวนการ รวมทัง้งบประมาณที่
ต้องใช้ในแต่ละส่วน มหาวทิยาลัยควรมีการ
ก าหนดระบบสารสนเทศที่จ าเปน็ต่างๆ เพื่อใช้ใน
การบริหารและตัดสนิใจ ของมหาวิทยาลยัเพื่อ
มอบหมายให้ส านักคอมฯ ออกแบบและพัฒนาให้
หน่วยงานต่างน าไปใช้ประโยชน์ 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. ไม่มีการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของส านักฯ 
2. มีการจัดท ารายงานทางการเงิน และรายงานต่อ 

คณะกรรมการประจ าส านักฯ เพียง 1 คร้ัง 
3. ไม่พบการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คง
ของส านักฯ อย่างต่อเนื่อง 

 

1. ควรจัดท ารูปแบบการจัดท าแผนกลยุทธ์ การ
รายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์ทางการเงิน  

2. กองคลัง และกองแผนควรเป็นต้นแบบในการวาง
ระบบ กลไก ด้านการเงินและงบประมาณ 
โดยเฉพาะในด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคง  

 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดอ่อน/จุดทีต่้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ยังไม่มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวจิัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

ควรพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้อสังเกตจากการตรวจประเมิน (บางรายตัวบ่งช้ี)  
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ไม่มีตัวแทนของบุคลากรระดับปฏิบัติงาน 

เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและวางแผนกลยุทธ์ของส านักฯ 
2. ส านักฯ มีบุคลากรที่จะช่วยขับเคลื่อนงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งบุคลากรมีความเข้าใจในงานที่ท าใน

ลักษณะเดียวกัน 
3. งานของส านักฯรับผิดชอบมหาวิทยาลัยในลักษณะเป็นองค์กรน าของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
4. ระบบกลไก ในการพัฒนาบุคลากรของส านักฯ ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
5. ผู้บริหารส านักฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยังขาดการจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อให้การถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

 ผลการด าเนินงานในปีการศกึษาที่ผ่านมา 
เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดี มีการพัฒนาปรับปรุงในระบบการท างานแต่ละฝ่ายดีขึ้น การพัฒนาระบบ

เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อย 
 จุดแข็ง/จุดเด่นของส านักงาน 
 การจัดสัดส่วนพื้นที่การท างานของแต่ละแผนกเป็นระเบียบเรียบร้อยและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
ท าให้ไม่สับสนในการมาติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการนักศึกษามีการให้บริการที่ดีและสุภาพเรียบร้อย 
 จุดอ่อน/จุดที่ควรปรับปรุง 
 ฝ่ายทะเบียนควรมีการให้บริการ ที่สุภาพยิ้มแย้มเพ่ิมบุคลากรทางด้าน กยศ ปรับปรุงเรื่องระบบการ
ลงทะเบียนเรียนเพราะช้ามาก ไม่มีป้ายบอกทางและบอกจุดบริการที่ชัดเจน อยากให้การบริการของงาน
ทะเบียนบริการด้วยรอยยิ้มและด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพด้วย ก็จะยิ่งดี เพราะเรียนมา 4 ปี บอกได้เลยว่าตอนเข้าไป
ปี 1 นั่นแหระคือครั้งเดียวตั้งแต่เข้ามาเรียนใร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วึ่งการประทับใจครั้งแรกก็อยากมี
บ้างแต่ได้รับบริการแย่ๆใครจะอยากเข้าไปปรึกษาหรือติดต่องาน 
 
 ข้อเสนอแนะในด้านการปรับปรุง 

ด้านการเรียนการสอน 
 อยากให้มีบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษมาอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนและแก้ไขปัญหาการเรียน
ตกวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ควรปรับปรุงโต๊ะเรียนตามคณะต่างๆให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่านี้เช่น แอร์   
บางคณะวิชาภาคชนกันท าให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียยนได้ บางวิชาต้องลงเรียนในช่วงเที่ยงท าให้
ตารางเรียนโหดมาก 

ด้านบริการบริหารจัดการ 
 อยากให้พ่ีๆบุคลากรมีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อท าธุระ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
 
วันที่ 1 ของการตรวจประเมิน(วันที่ 7 ก.ค. 57) 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
08.30-09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อวาง

แผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร  

09.30-12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาเอกสาร/ระบบ
ฐานข้อมูลหลักฐานการประเมิน 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี/ด าเนินงาน 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาเอกสาร(ต่อ) ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี/ด าเนินงาน 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
16.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการสรุปประเด็นจากการตรวจเอกสาร

หลักฐาน 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร  

 
วันที่ 2 ของการตรวจประเมิน(วันที่ 8 ก.ค. 57) 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 

09.00-09.15 น. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินช้ีแจงก าหนดการและ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
และบุคลากรของคณะ/ส านัก 

- ผู้บริหาร-บุคลากร 3 ส านัก เข้าร่วมฯ 
- ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

09.15-12.00 น. คณะ/ส านักน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย
ก าหนดให้หน่วยงานละ 15-20 น. 

- ผู้ บริหารทั้ ง  3 ส านัก  น า เสนอผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
- ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ 

ประกอบด้วย 
 

13.00 – 14.00 น. ตัวแทนผู้ใช้บริการส านัก(อาจารย์, นักศึกษา, บุคลากร) 
1. สัมภาษณ์นักศึกษา  ห้องประชุมบุณฑริก ช้ัน 2 
2. สัมภาษณ์อาจารย์  ห้องประชุมโพธิ์ไทร ช้ัน 2 
3. สัมภาษณ์บุคลากร  ห้องประชุมเดชอุดม ช้ัน 2 

- เชิญตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์ ,
นักศึกษา,บุคลากร) เข้าร่วมการสัมภาษณ์ 
- สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมกัน 

14.00 – 14.30 น. ตัวแทนคณะกรรมการประจ าส านกั 
1. ส านักงานอธิการบด ี ห้องประชุมบุณฑริก ช้ัน 2 
2. ส านักคอมพิวเตอรฯ์  ห้องประชุมเดชอุดม ช้ัน 2 
3. ส านักวิทยบริการ  ห้องประชุมโพธิ์ไทร ช้ัน 3 

- เชิญคณะกรรมการประจ าส านักเข้าร่วมการ
สัมภาษณ์ 
- สัมภาษณ์แยกตามหน่วยงาน 
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เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
14.30 – 15.00 น. ผู้บริหารหน่วยงาน 

1. ส านักงานอธิการบด ี ห้องประชุมบุณฑริก ช้ัน 2 
2. ส านักคอมพิวเตอรฯ์  ห้องประชุมเดชอดุม ช้ัน 2 
3. ส านักวิทยาบริการ  ห้องประชุมโพธิ์ไทร ช้ัน 2 

- เชิญผู้บริหารทุกระดับของส านักเข้าร่วมการ
สัมภาษณ์ 
- สัมภาษณ์แยกตามหน่วยงาน 

15.00 – 15.30 น. บุคลากรภายในหน่วยงาน 
1. ส านักงานอธิการบด ี ห้องประชุมบุณฑริก ช้ัน 2 
2. ส านักคอมพิวเตอรฯ์  ห้องประชุมเดชอุดม ช้ัน 2 
3. ส านักวิทยาบริการ  ห้องประชุมโพธิ์ไทร ช้ัน 2 

- เชิญตัวแทนบุคลากรภายในหน่วยงานเข้า
ร่วมการสัมภาษณ์ 
- สัมภาษณ์แยกตามหน่วยงาน 

15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์/
เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน 

ส านักเตรียมการต้อนรับการเข้าเยี่ยมชม
หน่วยงาน 

 
วันที่ 3 ของการตรวจประเมิน(วันที่ 8 ก.ค. 57) 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน(โดยประชุม

พิจารณาร่วมกันทุกองค์ประกอบ) 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน(โดยประชุม

พิจารณาร่วมกันทุกองค์ประกอบ) ต่อ 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 

15.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและ
เตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 

- ผู้บริหาร-บุคลากรเข้าร่วมรับฟัง 
- ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

 

***หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 
 
 

 
 

  

คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพ่ือวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมรับฟัง การสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2556 (ด้วยวาจา) ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
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การน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน 
 

 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มส านัก
ปีการศึกษา 2556

 รศ.เทิดศักดิ์ ค าเหม็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ผศ.ดร. ภาวด ีภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ดร.วีรเวทย ์อุทโธ 

 อ.วิชดา ลิวนานนท์ชัย

 อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

 ดร.พิชญาภรณ ์สุวรรณกูฏ

 ดร.เหมวรรณ เหมะนัค

 น.ส.มะลิวัลย์ สินน้อย
 

 

ประวัติความเป็นมา

 ปี 2545 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2545 คร้ังท่ี 6/2545 
ได้อนุมัติหลักการให้จัดต้ังหน่วยงานที่รายงานผลตรง
ต่ออธิการบดี รวม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1. ส านักก หมายและผลประโยชน์ (ปรับจากหน่วยวินยั
และนิติการ) 

2. ส านักงานตรวจสอบภายใน (ปรับจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน)

3. ส านักงานประกันคุณภาพและประเมินผลภายใน 
(รวมงานติดตามการป ิบัติมาอยู่ในหน่วยเดียวกัน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยทีป่ระชมุกรรมการสภามหาวทิยาลัย  
ได้ผ่านความเห็นชอบให้ก าหนดโครงสร้างส านักงานอธิการบด ี
ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง    ดังนี้
กองกลาง/กองแผนงาน /กองบริการการศึกษา
กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ /ส านักงานตรวจสอบภายใน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ส านักงานก หมายและนิติการ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ ส านักงานพฒันานักศึกษา
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม /ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานบริหารบัณฑติศึกษา /ส านักงานวิเทศสัมพันธ์
ส านักงานบริหารกายภาพและสิง่แวดล้อม
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ส านักงานอธิการบดี

          :                            

          :                    

 
 

   งสร้างองค์กรและการบริหาร 

                   
(                                  ) 

         
(                )

   
(               )
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-                        
-                    
-                                   
-                       
-                                   
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-                       
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-                           
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-                       
-                                    
-                          
-                      
-                                         
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ข้าราชการ
67 คน

ลูกจ้างประจ า
34 คนพนักงาน

94 คน

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว
75 คน

จ านวนบุคลากร

งบบุคลากร
10 

งบด าเนินการ
26 

งบลงทุน
13 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป

51 

งบประมาณ

  
 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา (ภาพรวม)
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดท าแผนของส านักงานอธิการบดีควรค านึงถึง
บทบาทที่แท้จริงของส านักงานอธิการบดีที่
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีรบัผิดชอบการบริหาร
ทุกส านักงานและส่วนท่ีเปน็ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้เห็นภาพความเชื่อมโยงกับ
แผนของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนมากข้ึน

       รายงานการประชุมคณะท างานด้านการ
วางแผน ส านักงานอธิการบดี เรื่อง การน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงทบทวนแผนกลยุทธ์
ของส างานอธิการบดี

1. ควรจัดท าแบบสรุปมติของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประกาศต่างๆ ที่เกดิจากมติของคณะกรรมการฯ เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานในทางประกันคุณภาพ และเป็น
แนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัตแิละ
พัฒนางาน

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้
มอบหมายให้กองกลาง (ฝ่ายเลขานุการ) น าไปด าเนินการ 
และจัดท าโ มเพจเผยแพร่ทางระบบเครือข่ายอินเตอร 
เน็ต ท้ังนี้ กองกลาง ได้ด าเนินการตามข้อสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2555

  
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

1. การท าแผนกลยุทธ์ ไม่พบความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้ งแผนกิจกรรม/โครงการไม่ครอบคลุม

ครบถ้วนในแต่ละแผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ไม่สะทอ้น

ภาพของกลยุทธ์

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

ยุทธ์ส านักงานอธิการบดี

2.  แผนการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ขาดการเชื่อมโยงของ

หน่วยงานภายในส านัก

ส านักงานอธิการบดี ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการแจ้งแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย การด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีเข้าร่วมประชุม เพื่อให้หน่วยงานภายใน ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการต่อไป และแจ้งให้หน่วยงานดาวน์โหลด
เอกสารแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดีได้ที่เวบไซด์กองแผนงาน
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่จะไม่พบการมอบหมาย

งาน/การมอบอ านาจในการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ

ผู้บริหารส านักงานอธิการบดี บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ตั้งคณะท างานด้านการ
บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล ซึ่ งองค์ประกอบ
คณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารทุกหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่สนับสนุน ประสาร 
ส่งเสริม และสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารในส านักงาน
อธิการบดี ด าเนินการ ดังนี้ ก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศ
ทางการด าเนินงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารในส านัก เป็นต้น

 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

1. ส านักฯ ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงถึง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งที่มา  การใช้
จ่ายเงิน แนวทางการจัดสรรเงิน เป็นต้น เพื่อให้
สามารถน าไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์

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

2. แผนกลยุ ทธ์ ส านั ก ง านอธิ ก า รบดี   ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่  6/2556 วันพุธที่ 19 มิถุนายน  
2556 เห็นขอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

 
 

องค์ประกอบที่   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ส านักงานอธิการบดีขาดการน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 

และส่งผลให้ มีการพัฒนาผลการด าเนินงานของตัว

บ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

ได้มีการบูรณาการตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพให้เป็น
ตัวบ่งชี้ เดียวกันกับตัวบ่งชี้ ในแผนกลยุทธ์ของ
ส านักงานอธิการบดี และคณะท างานด้านการ
วางแผน ส านักงานอธิการบดี ได้น าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงทบทวนแผน
กลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี
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รายงานผลการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556

 
 

1

7

8

9

                                             

                     

                  

องค์ประกอบที่รับการประเมินคุณภาพ
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คะแนนการประเมินตนเอง

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี
ผลประเมิน

55
คะแนนประเมิน

ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 4.50 4.75
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดี 4

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.2 ร้อยละเฉลีย่ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ท่ีส านักงานอธิการบดีจัดขึ้น 5

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.3 จ านวนหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีที่ได้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 5
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17

คะแนนการประเมินตนเอง (ต่อ)
องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี

ผลประเมิน
55

คะแนนประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 4.35 4.74
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลยั/คณะกรรมการบริหารฯและผูบ้ริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

4 5

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลยั/หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/หนว่ยงานเรยีนรู้ 3  5
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 5
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 5 5
ตัวบ่งช้ีที่ 7.5.2 การปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 3.8 3.91
ตัวบ่งชี้ 7.6.1 ระบบพัฒนาบุคลากร 5 5
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คะแนนการประเมินตนเอง (ต่อ)

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้
ผลประเมิน

55

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ตัวบ่งช้ี 7.6.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนา
ความรู้และทักษะของส านักงานอธิการบดี

4 4

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะ

5 5

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 3 3

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 4

รวมคะแนนประเมินตนเอง                   4.27 4.57  
 

สรุปคะแนนประเมินตนเอง

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

                                                

            

                           

 



36 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี                                                  
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-9 กรกฎาคม 2557                                                   

 

 




