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ค ำน ำ 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของหน่วยงานระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและ
แนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียด
ปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง 
จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หน่วยงานระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ตุลาคม 2561 
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สำรบัญ ข 
ส่วนที่ 1 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 1 
ส่วนที่ 2 บทน า 2 
ส่วนที่ 3 วิธีการประเมิน 8 
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 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 39 
 ก าหนดการตรวจเยี่ยมคณะ 41 



ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉวี  แสงชัย ประธานคณะกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปราณี  พัฒนพิพธิไพศาล กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรเวทย์  อุทโธ กรรมการ 
6. นางสาววิชดา  ลิวนานนท์ชัย  กรรมการ 
7. นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์ เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไป 
2.1.1 วัน/เดือน/ปีที่รับการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่  9 – 10  ตุลาคม 2561 
2.1.2 รอบการประเมิน 
                   ปีงบประมาณ  2561   (ผลการด าเนินงาน 1 ตลุาคม  2560 -30 กันยายน 2561  ) 
2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉวี  แสงชัย ประธานคณะกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรเวทย์  อุทโธ กรรมการ 
6. นางสาววิชดา  ลิวนานนท์ชัย  กรรมการ 
7. นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์ เลขานุการ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 หน่วยงานระดับส านัก ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง และเปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา”  

เพื่อให้หน่วยงานระดับส านักทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง 

ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  

เพื่อให้หน่วยงานระดับส านักมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาใน

แนวทางที่เหมาะสม 
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2.3 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่าของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามแนวทางในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี 2553 ในเข้ากับบริบทของหน่วยงาน  

- จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักงานอธิการบดี ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ 
และส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

- มี 2 องค์ประกอบ คือ  
o องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของหน่วยงาน : ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ 

สกอ. ปีการศึกษา 2553 ในองค์ประกอบการบริหารองค์กร ด้านการวางแผนฯ การเงิน การ
บริหารจัดการ และการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นเชิงคุณภาพ ใช้ร่วมกับ
ทุกหน่วยงาน 

o องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน : แต่ละหน่วยงานพิจารณา
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน 

 
2.4 ประวัติและความเป็นมาของส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส านักงานอธิการบดี 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ที่ตั้งเลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
ส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราช

กฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2534 เมื่อวันที่ 6พฤศจิกายน 2534 ดังนี้  

1) ส านักงานอธิการบดี  
2) คณะเกษตรศาสตร ์
3) คณะวิทยาศาสตร์ 
4) คณะวิศวกรรมศาสตร ์
5) ส านักงานอธิการบดีภาษาและวัฒนธรรม 
6) ส านักวิทยบริการ 

โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อด าเนินภารกิจด้านการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2534 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2534  โดย
ให้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

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

ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย  พ.ศ.
2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116  ตอนที่ 139 ก เมื่อวันที่  27  ธันวาคม 2542  จัดตั้งคณะศิลป
ศาสตร์ โดยการปรับสถานภาพและเปลี่ยนชื่อ ส านักงานอธิการบดีภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถรองรับการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์และทั้งนี้ได้จัดตั้งส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไปพร้อมในคราวเดียวกัน  

ต่อมาเมื่อปี 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 (รวมงานติดตามการปฏิบัติมาอยู่ในหน่วย

เดียวกัน) 
ในปี พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 อนุมัติหลักการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยให้แบ่งส่วนราชการ คือ 

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

ดังนั้นในด้านการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้ในปี พ.ศ. 
2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ืองโครงการจัดตั้งส่วนราชการภายในส 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  
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และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั  ไดผ้่านความเห็นชอบให้
ก าหนดโครงสร้างส านักงานอธิการบดี ประกอบดว้ยหน่วยงานตา่ง 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 
14) ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
15) ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ปรัชญา (ยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี สรา้งสติและปัญญาแก่สงัคมบนพื้นฐานความพอเพียง 
วิสัยทัศน์  (Vision)    

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารและสนับสนนุภารกิจของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ  (Mission) 

ส่งเสริม สนบัสนุน ให้บริการ และก ากับดูแลการด าเนนิงานตามภารกิจมหาวิทยาลยั 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

อัตลักษณ์ 
 กัลยาณมิตร จิตอาสา พึ่งพาได ้

           เอกลักษณ์ 
การเรียนรู้และพัฒนา 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
      ใน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2540 –2544) โดยมีโครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย และได้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2538 ให้โครงการ
จัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นโครงการใหม่ภายในส านักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะที่ 8 ( พ . ศ . 2540 – 2544 ) ของทบวงมหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบ
การจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนการเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่จ าเป็นและน าเสนอขออนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและได้เสนอขอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการพระราชกฤษฎีกา  
      ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณออกแบบต่อเนื่องจากปี 2538–2541 ในการ 
ออกแบบและก่อสร้างอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งได้เริ่มด าเนินการออกแบบในปีงบประมาณ 2538 
และเร่ิมก่อสร้างในปีงบประมาณ 2539 เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงได้ประกาศในราชกิจจา
นุเษกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 โดยนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนั้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 จึงเป็นวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
ในปัจจุบันมี ผศ. ดร. มงคล ปุษยตานนท์ เป็นผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ปรัชญา 
 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่พัฒนาคนและการศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งมั่นสู่การพฒันาองค์กรที่เป็นเลิศด้านการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการ 
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลยั และชุมชนอย่างมีธรรมาภบิาล 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพฒันาการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
มหาวิทยาลยัและชุมชน 

2. เพิ่มขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีต่อบสนองต่อการ
ด าเนินงานตามวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อ
สภาวการณ์ปจัจุบนั 

 
เมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก ระหว่างวันที่ 9 -11 กันยาย 2558  
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ส านักวิทยบริการ  
ส านักวิทยบริการ ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่การศึกษาของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการด าเนินงาน  

2 อาคาร คือ อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจติต์ ยอดเศรณี ซึ่งในแต่ละอาคารมีหน่วยงานย่อยของ
ส านักวิทยบริการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

อาคารข้อมูลท้องถิ่น เป็นอาคารที่ตั้งของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
โสตทัศนปูกรณ์ เป็นศนูย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสื่อทรัพยากรรสารสนเทศที่ทันสมยั ส าหรับ
รายละเอียดที่ตั้งของหน่วยงานภายในอาคาร มีดังนี้ 

ชั้น 1 ฝา่ยเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเก่ียวกับการผลิตสื่อโสตทศัน์ และบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่าย
หอสมุดที่เก่ียวข้องกับงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการรู้
สารสนเทศ  
ชั้น 2 ฝา่ยหอสมุดที่เก่ียวข้องกับการซ่อมแซมหนังสือ 
ชั้น 3 ฝา่ยหอสมุดที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์และงานข้อมูลท้องถิ่น 
อาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี เป็นอาคารที่ตั้งของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ  
 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์
              ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ืองจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 ประกาศ  ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557  ให้
จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นเรียกว่า  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เรียกโดยย่อว่า  
สบทส . โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างสวัสดิการแก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเห้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจ
เพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

3. ด าเนินงานด้านอ่ืนๆตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
โดยการบริหารและการด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 3 
มีนาคม 2557  

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราก าลัง จ านวน 20 คน มีโครงสร้างการบริหารที่มีการแบ่ง
ส่วนงานออกเป็น 3หน่วยงาน คือ ส านักงานผู้อ านวยการ ฝ่ายหอพักนักศึกษา และฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ได้เร่ิมด าเนินการประ 
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ส่วนที่ 3 

วิธีการประเมิน 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 
3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ศึกษาองค์ประกอบ ตัว

บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 4 ส านัก 

ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี, ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, ส านักวิทยบริการ และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2561 ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) และข้อมูลพื้นฐาน ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ  2561  (common 

data set) 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 4 ส านัก ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ

ประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 

ในรอบการประเมินนี้ 

 กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละ

องค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา

แก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในส านักงานอธิการบดีได้ซักถาม

หรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
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3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า  รวบรวม

ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า  จัดท า

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า  น าเสนอ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2561 ระดับกลุ่มส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่าให้กับส านักที่ร่วม

ตรวจประเมิน พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยรับทราบ 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
3.2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบหลักฐานตามที่ส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เตรียมเอกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set 

และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่แสดงให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ

การด าเนินงาน 

3.2.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ คณะกรรมการประจ าส านัก ผู้แทนอาจารย์ บุคลากรทั้งในระดับส านักและระดับ

คณะ นักศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนชุมชน และผู้ใช้บริการ 

3.2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุก

หน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท าการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใช้

ระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามแนวทางในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี 2553 ในเข้ากับบริบทของหน่วยงาน  

- จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักงานอธิการบดี ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ 
และส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

- มี 2 องค์ประกอบ คือ  
o องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของหน่วยงาน : ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ 

สกอ. ปีการศึกษา 2553 ในองค์ประกอบการบริหารองค์กร ด้านการวางแผนฯ การเงิน การ
บริหารจัดการ และการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นเชิงคุณภาพ ใช้ร่วมกับ
ทุกหน่วยงาน 

o องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน : แต่ละหน่วยงานพิจารณา
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า  ส านักงาน
อธิการบดี ค่าคะแนนที่ได้เท่า 4.63 คะแนน, ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ค่าคะแนนที่ได้เท่า 4.88 คะแนน   
ส านักวิทยบริการ ค่าคะแนนที่ได้เท่า 5.00 คะแนน, และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ค่าคะแนนที่ได้เท่า 
4.38 คะแนน  

โดยมีรายละเอียด ดังตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 5.00 6.00 4.00 

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงาน และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และพัฒนาไปสูแ่ผนปฏิบัติการประจ าปตีาม
กรอบเวลา พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายการ
ด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการของส านัก เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

1.00   1.00   1.00   1.00   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัส านักไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

1.00   1.00   1.00   1.00   

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
ครบทุกพันธกิจและก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายเพื่อวัด
ความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าป ี

1.00   1.00   1.00   1.00   

4. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปคีรบทุกพันธกิจ 1.00   1.00   1.00   1.00   

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างน้อย ปลีะ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการของส านัก* 

1.00   1.00   1.00   1.00   

6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของ
ส านัก* 

1.00   1.00   1.00   1.00   

7. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุงแผนปฏิบตัิการประจ าปี
หรือแผนกลยุทธ์ 

1.00   1.00   1.00   0.00   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 5.00 6.00 4.00 

1. มีแผนการบริหาร* และแผนพัฒนาบุคลากร* ที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และก าหนดตัวบ่งช้ีและคา่เป้าหมาย
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

1.00   1.00   1.00   1.00   

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 1.00   1.00   1.00   1.00   

3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.00   1.00   1.00   1.00   

4. มีสวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากรสามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.00   1.00   1.00   1.00   

5. มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้
บุคลากรถือปฏิบัต ิ

1.00   1.00   1.00   1.00   

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร  

1.00   1.00   1.00   1.00   

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

1.00   1.00   1.00   0.00   

1.3  ภาวะผู้น า 5.00 4.00 6.00 5.00 1.00 1.00 6.00 5.00 

1.คณะกรรมการของส านัก* ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วน  

1.00   1.00   1.00   1.00   

2. คณะกรรมการประจ าส านัก หรอืคณะกรรมการบริหารส านัก* 
มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

0.00   1.00   1.00   1.00   



 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า                                                  
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม  2560 -30 กันยายน 2561) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
3.ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

1.00   1.00   1.00   1.00   

4.ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสือ่สารแผนและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

1.00   1.00   1.00   1.00   

5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงคข์องส านักเต็มตามศักยภาพ   

1.00   1.00   1.00   1.00   

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของส านักและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 

1.00   1.00   1.00   1.00   

1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู ้ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 

1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1.00   1.00   1.00   1.00   

2.ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายทีจ่ะพัฒนาความรู้และทักษะที่
สอดคล้องกับพันธกิจของส านักอยา่งชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 

1.00   1.00   1.00   1.00   

3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพรไ่ปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1.00   1.00   1.00   1.00   

4.มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้ง
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

1.00   1.00   1.00   1.00   



 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า                                                  
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม  2560 -30 กันยายน 2561) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุ
บนหรือปีงบประมาณทีผ่่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1.00   1.00   1.00   0.00   

1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบรหิารความเสี่ยง 
โดยมผีู้บรหิารและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

1.00   1.00   1.00   1.00   

2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปัจจัยที่ก่อให้เกดิความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน 

1.00   1.00   1.00   1.00   

3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมรีะดบัความเสีย่งสูง  

1.00   1.00   1.00   1.00   

4.มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก*เพื่อ
พิจารณา อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 

1.00   1.00   1.00   1.00   

5.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ของส านัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีงบประมาณถัดไป 

0.00   1.00   1.00   1.00   

6.มีผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณทีผ่่าน
มาหรือปีงบประมาณปัจจุบันและมีระดบัความเสี่ยงลดลง 

1.00   1.00   1.00   0.00   

1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 

1.มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

1.00   1.00   1.00   1.00   

2.มีงบประมาณประจ าปีทีส่อดคลอ้งกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ
พันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 

1.00   1.00   1.00   1.00   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
3.มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการของส านัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.00   1.00   1.00   1.00   

4.มีการตรวจสอบ และตดิตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.00   1.00   1.00   1.00   

5.การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมลู
จากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

1.00   1.00   1.00   1.00   

6.มีการวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารงาน 

0.00   0.00   1.00   0.00   

1.7 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

1.มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคณุภาพท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจของส านกัและด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด ท้ังนี้เป็นระบบท่ีได้รบัความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

1.00   1.00   1.00   1.00   

2.มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

1.00   1.00   1.00   1.00   

3.มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนบัสนุนการประกันคณุภาพ
ภายใน 

1.00   1.00   1.00   1.00   

4.มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีในการประกันคณุภาพตาม
พันธกิจของส านัก 

1.00   1.00   1.00   1.00   

5.มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกัน
คุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

1.00   1.00   1.00   1.00   

1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
1.มีการจัดท าแผนประเมินความพงึพอใจต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน โดยผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  

1.00   1.00   1.00   1.00   

2.มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 1.00   1.00   1.00   1.00   

3.มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และมผีลการประเมินความพึงพอใจ
ในครั้งสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   

1.00   1.00   1.00   1.00   

4.มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการของส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

1.00   1.00   1.00   1.00   

5.มีการน าผลประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผล
การประเมินความพึงพอใจ มาจัดท าแผนปรับปรุงการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

1.00   1.00   1.00   1.00   

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   2.50             

2.1. การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบตังิานหรือการให้บริการของ
หน่วยงาน 

3.00 3.00             

1. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่
จะพัฒนา 

1.00               

2. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน 1.00               

3. ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 1.00               

4. ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอน/
การให้บริการทีไ่ดร้ับการพัฒนาแล้ว 

0.00               
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
5. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

0.00               

2.2 ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบ
ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภัยใน
บริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2.00 2.00             

1. มีการจัดท าแผนการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารส านักงานอธกิารบด ี

1.00               

2. มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 1.00               

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านกังานอธิการบดี 

0.00               

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร  อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผล
การประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

0.00               

5. มีการน าข้อเสนอแนะจากข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

0.00               

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   3.87             
2.3 ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศกึษา 

4.00 3.00             

1) แต่งตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1.00               

2) ประกาศ/แจ้งให้ข้าราชการ เจา้พนักงานทราบแผนปฏิบตัิการ
ลดการใช้พลังงาน ก าชับให้ความรว่มมือในการปฏิบตัิตามแผน
อย่างจริงจัง 

1.00               

3) บันทึกค่าปัจจัยต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ปรากฏขึ้นบน
ระบบ e-report ครบทุกปัจจยัและครบท้ัง 12 เดือน 

0.00               
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
4) คณะท างานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งท่ี 1 และ
บันทึกเลขท่ีรายงานการประชุมผ่านระบบ e-report 

1.00               

5) คณะท างานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งท่ี 2 และ
บันทึกเลขท่ีรายงานการประชุมผ่านระบบ e-report 

1.00               

6) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ที่ใช้ไปจริงใน
หน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-report 
ครบ 12 เดือน 

0.00               

7) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามนัเช้ือเพลิง (ลิตร) ท่ีใช้ไปจริง
ในหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-
report ครบ 12 เดือน 

0.00               

8) เช็คผลการประเมิน ถ้าการใช้พลังงานสูงหรือต่ าผิดปกติ หา
เหตุผลถ้ามีให้บันทึกเหตผุลและค านวณออกมาเป็นตัวเลข เพื่อ
จัดท าค าอุทธรณ์ กรณีทีไ่ม่มเีหตผุลให้ไล่เช็คความถูกต้องของตัว 

0.00               

9) วันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ก่อนเวลา 24:00 น เช็คความ
ครบถ้วนของข้อมูล ความถูกต้องของตัวเลข ตามรายการที่ 3) 
ถึง 7) 

0.00               

2.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 
คะแนน 

  4.60             

2.5 จ านวนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชน   

4.00 4.00             

1.  ด าเนินการได้ 1 กิจกรรม 1.00               

2.  ด าเนินการได้ 2 กิจกรรม 1.00               

3.  ด าเนินการได้ 3 กิจกรรม 1.00               
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

4.  ด าเนินการได้ 4-5 กิจกรรม 1.00               

5. ด าเนินการได้ 6-7 กิจกรรม 
0.00               

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน       5.00         

2.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและตัดสินใจ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

    5.00 5.00         

1. จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ 

    1.00           

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจตามแผน
ที่ก าหนด 

    1.00           

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน     1.00           

4. สรุปผลและรายงานน าเสนอผู้บริหาร     1.00           

5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรงุการด าเนินงาน     1.00           

2.2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

    5.00 5.00         

1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

    1.00           

2. มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด     1.00           

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

    1.00           

4. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร     1.00           

5. มีการน าผลการประเมินความพงึพอใจไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

    1.00           
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
2.3 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

    5.00 5.00         

1. มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

    1.00           

2. มีการด าเนินงานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วงตามแผนที่ก าหนด 

    1.00           

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

    1.00           

4. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร     1.00           

5. มีการน าการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง     1.00           

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย       5.00         

2.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล 

    5.00 5.00         

1.  มีแผนปฏิบัติงานการการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลยัด้วยโครงข่ายดจิิตอลบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

    1.00           

2. ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด     1.00           

3. มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

    1.00           

4. จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บรหิาร     1.00           

5. มีการน าเสนอผลการด าเนินงานคณะกรรมการประจ าส านัก
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจ าปีถัดไป 

    1.00           
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
2.5 มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมลู
กลางของมหาวิทยาลัย (ฐานข้อมูลที่ส านกัคอมพิวเตอร์ฯ 
พัฒนา) 

    5.00 5.00         

1.  มีแผนการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

    1.00           

2.  มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด     1.00           

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลาง ผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    1.00           

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านัก 

    1.00           

5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรงุ     1.00           

2.6 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร Mobile 
Application  

    5.00 5.00         

1. จัดท าแผนพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร Mobile Application 
เชื่อมโยงกับระบบบคุลากรและบรกิารนักศึกษา 

    1.00           

2. มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด     1.00           

3. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสื่อสารองค์กร 
Mobile Application อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

    1.00           

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านัก 

    1.00           

5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรงุ     1.00           

2.7 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ     5.00 5.00         

1. มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 

    1.00           
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
2. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการ     1.00           

3. ด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการที่ก าหนด     1.00           

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านัก 

    1.00           

5. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรงุการให้บริการวิชาการ     1.00           

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน           4.10     

2.1 ระยะเวลาของการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือภาษาไทย 

        14.00 5.00     

2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และลงรายการ
บรรณานุกรม 

        3.52 4.61     

2.3ร้อยละของทรัพยากรสนับสนนุการเรียนการสอน และการ
วิจัย ประเภทหนังสือทั้งไทยและต่างประเทศ ตามจ านวนชื่อ
เร่ืองท่ีจัดซ้ือมีการใช้ในช่วง 1 ปี หลังจากการซ้ือ 

        96.98 5.00     

2.4ร้อยละของทรัพยากรสนับสนนุการเรียนการสอน และการ
วิจัย ประเภทวารสารตามจ านวนชื่อเร่ืองท่ีจัดซ้ือมีการใช้
ในช่วง 1 ปี หลังจากการซ้ือ 

        98.88 5.00     

2.5 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจที่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

        0.00 0.00     

2.6 เครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานห้องสมุด         5.00 5.00     

1. มีนโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงการ และแผนการด าเนินงาน
เครือข่ายห้องสมุด 

        1.00       

2. มีคณะกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการฯ และมีการจดัประชุมหรือปรึกษาหารือ
อย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

        1.00       
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
3. มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด           1.00       

4. มีการก ากับ ติดตามและประเมนิการด าเนินงาน         1.00       

5. เกิดผลความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุด         1.00       

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย           4.40     

2.7 ร้อยละการใช้ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มจากปีท่ีผ่านมา         29.28 5.00     

2.8 การผลิตสื่อท่ีสนับสนุนการเรยีนการสอน การค้นคว้า การ
วิจัย และภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

        98.00 5.00     

2.9 การจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์ 24 ชั่วโมง         3.00 3.00     

1.   มีแผนการด าเนินงานจัดพื้นท่ีสร้างสรรค์ 24 ช่ัวโมง และ
ด าเนินการตามแผน 

        0.00       

2. มีการสรุป ประเมินผลการจัดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ 24 ช่ัวโมง และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ป ี

        0.00       

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พื้นที่สร้างสรรค์ 
24 ช่ัวโมงในแต่ละภาคการศึกษาที่เปิดให้บริการระดับความพึง
พอใจไม่ต่ ากว่า 3.50  

        1.00       

4. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการ และผูร้ับบริการมาปรับปรงุพื้นที่สร้างสรรค์ 24 ช่ัวโมง 

        1.00       

5. มีการสรุป รวบรวมและบันทึกรปูแบบการให้บริการและ
เผยแพร่ใน Web blog การจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการ 

        1.00       

2.10 สร้างแหล่งเรียนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาศิลปและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

        4.00 4.00     
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
1.มีแผนการสร้างแหล่งเรยีนเรยีนรู้ด้านภมูิปัญญาศิลปและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและด าเนินการตาม
แผน 

        1.00       

2.มีการประเมิน สรุป และรายงานผลการสร้างแหล่งเรียนรูด้้าน
ภูมิปัญญาศลิปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง/ปี  

        1.00       

3.มีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลทอ้งถิ่นไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง         1.00       

4. มีการจัดเก็บสถิตผิู้เข้าชมแหล่งเรียนรูด้้านภมูิปัญญาศิลปและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมภิาคลุ่มน้ าโขง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
15,000 ครั้ง/เดือน 

        1.00       

5.       มีการเผยแพร่ผลงานการสร้างแหล่งเรยีนรูด้้านภูมิ
ปัญญาศลิปและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมภิาคลุม่น้ าโขง ใน
การประชุมวิชาการ 

        0.00       

2.11 การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว         5.00 5.00     

1. มีการก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

        1.00       

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และจัดท า
แผนการด าเนินงานพัฒนาห้องสมดุสีเขียว ตามประกาศสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมดุสี
เขียว พ.ศ. 2558 

        1.00       

3. มีการด าเนินงานตามแผนการพฒันาห้องสมุดสีเขียว         1.00       

4. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ป ี

        1.00       
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
5. น าผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ไปปรับปรุง การด าเนินงาน 

        1.00       

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน               3.50 

2.1 หอพักมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ก าหนด 

            4.00 4.00 

1. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานอาคารและห้องพัก             1.00   

2. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานความปลอดภัย             1.00   

3.ด าเนินการให้ครบมาตรฐานพ้ืนที่บริการและการอ านวยความ
สะดวก 

            1.00   

4. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานการจัดระบบบริการ             1.00   

5. ด าเนินการให้ครบมาตรฐานส่งเสริมการเรียนรู้             0.00   

2.2 โรงอาหารและร้านค้ามีคุณภาพมาตรฐานตามที่ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์ก าหนด 

            3.00 3.00 

1.      ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านสถานท่ีรับประทาน
อาหาร บริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหารและบริเวณทั่วไป 

            0.00   

2.      ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านตัวอาหาร น้ า น้ าแข็ง 
เครื่องดื่ม 

            1.00   

3.      ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านภาชนะอุปกรณ ์             1.00   

4.      ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านการรวบรวมขยะ ห้องน้ า 
ห้องส้วมและน้ าโสโครก 

            0.00   

5.      ด าเนินการให้ครบมาตรฐานด้านผู้ปรุงอาหารและผูส้ัมผัส
อาหาร 

            1.00   

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย               5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ส านักวิทย
บริการ 

ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน คกก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 
2.3 รายได้ของส านักเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559) 

            5.00 5.00 

1. ร้อยละ 0.2             1.00   

2. ร้อยละ 0.4             1.00   

3. ร้อยละ 0.6             1.00   

4. ร้อยละ 0.8             1.00   

5. ร้อยละ 1.0             1.00   

รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว)   4.63   4.88   5.00   4.38 

รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของ
หน่วยงาน 2 ตัว 

  3.18   5.00   4.25   4.25 
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ข้อเสนอแนะภาพรวมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก 
1. บางส านักเริ่มมีร่องรอยในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุณภาพที่สูงขึ้น 
2. บุคลากรส่วนใหญ่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนพร้อมสู่ยุคดิจิตอล  
3. ทุกส านักมีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการแต่พบว่าวิธีการประเมินเป็นลักษณะการประเมิน

ภาพรวมซึ่งไม่สะท้อนคุณภาพการให้บริการในแต่ละงานที่ชัดเจน  
4. ทุกส านัก ควรมีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องอัตราก าลังและงบประมาณให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. ทุกส านักควรจัดท า improvement plan และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลโดยให้สอดคล้องกับเส้นทาง

ความก้าวหน้าทางอาชีพและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ EdPEx  
6. ทุกส านักควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 

และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการท างานให้สูงขึ้น 
7. ทุกส านักควรมีการบูรณาการในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท างานและลดการท างานซ้ าซ้อน   
8. ทุกส านักควรมีการหาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบโดยก าหนดคู่เทียบที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

งานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ( เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี) 
9. ทุกส านักควรสร้างคู่ความร่วมมือและเครือข่ายในการด าเนินงานและพัฒนางาน  
10. ทุกส านักควรสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานเพื่อน าไปสู่การถอดบทเรียน ซึ่งจะน าไปสู่

การพัฒนามาตรฐานในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม  
11. ควรวิเคราะห์และเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมกับบริบทของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

ด้านข้อมูลข่าวสารให้เกิดความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
12. ทุกส านักควรมีนโยบายที่ชัดเจนและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของบุคลากรเพื่อหา

แนวทางในการเพิ่มความจงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์กร 
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ส านักงานอธิการบดี 
จุดเด่น   
1. ส านักฯ เริ่มมีการจัดท า KM ในการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยบางหน่วยงาน  
2. ส านักฯมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ส านักฯ ควรมีการบูรณาการในการจัดท าแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานและลดการท างานซ้ าซ้อน 

2. ส านักควรจัดท า improvement plan และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลโดยให้สอดคล้องกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ EdPEx โดยค านึงถึงสมรรถนะบุคคล การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3. ส านักฯ ควรควรมีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องอัตราก าลังและงบประมาณให้ถูกต้อง ชัดเจน โดยการ
ก าหนดประเด็นความเสี่ยงภายใต้ข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงาน และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

4. ส านักฯควรสรา้งวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานเพื่อน าไปสู่การถอดบทเรียน และควรจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  ต่อเนื่องและให้ทั่งถึงทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคลเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนามาตรฐานในการท างานอย่างเป็นรปูธรรม  

5. ส านักฯ ควรก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณภาพของแต่ละหน่วยงานให้
ชัดเจน และมีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจร่วมกัน  

6. ส านักฯ ควรก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้บริการ โดยจัดท าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร และประกาศมาตรฐานการปฏิบัติให้รับทราบร่วมกันอย่างทั่วถึง 

7. การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายควรมีความเชื่อมโยง และกระจายไปตามภาระงาน โดยมีกระบวนการก ากับ
และติดตามให้ครบกระบวนการ PDCA 

8. ส านักฯควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และ
หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการท างานให้สูงขึ้น 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและบุคลากรมีจิตบริการ มีความกระตือรือร้นและ ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. ส านักฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. ส านักฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้ทัน
ต่อวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะ  
1. ส านักฯ ควรประเมินความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มเพื่อน าไปสู่การให้บริการ การ

ปรับปรุงลพัฒนาให้ตรงประเด็นอันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขี้น 
2. ส านักฯควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศมี

ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นทางภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

3. ส านักฯควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  ต่อเนื่องและให้ทั่งถึงทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 

4. การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายควรมีความเชื่อมโยง และกระจายไปตามภาระงาน โดยมีกระบวนการก ากับ
และติดตามให้ครบกระบวนการ PDCA 

5. ส านักฯ ควรจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญต่อผลผลิตการบริการ โดยก าหนดโครงการแบบ Flagship project  
ก าหนดตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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ส านักวิทยบริการ 
จุดเด่น 

1. บุคลากรมีจิตบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
2. ส านักฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และมีการค านวณแยกย่อยตามประเภท

ของผู้ใช้บริการ 
3. ส านักฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงถึงระดับที่

ยอมรับได้ในทุกประเด็น 
ข้อเสนอแนะ  

1. ส านักควรจัดท า improvement plan และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้ชัดเจน โดยค านึงถึงสมรรถนะ
บุคคล การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการและเพิ่มการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้
มากข้ึน 

2. ส านักฯควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
ต่อเนื่องและให้ทั่งถึงทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

3. การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายควรมีความเชื่อมโยง และกระจายไปตามภาระงาน โดยมีกระบวนการก ากับ
และติดตามให้ครบกระบวนการ PDCA 

4. ส านักฯ ควรพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง 3P : People  
Process และ Place 

5. ส านักฯ ควรจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้บริการ โดยจัดท าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร และประกาศมาตรฐานการปฏิบัติให้รับทราบร่วมกันอย่างทั่วถึง 

6. ส านักฯ ควรจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญต่อผลผลิตการบริการ โดยก าหนดโครงการแบบ Flagship project  
ก าหนดตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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ส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
จุดเด่น 

1. ส านักฯ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะ  

1. ส านักฯ ควรออกแบบวิธีการและช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ  ในการน าไปสู่การวางแผนและ
การเตรียมกระบวนการด้านการบริการส าหรับตอบสนองความต้องการในอนาคต 

2. ส านักฯ ควรพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง 3P : People  
Process และ Place 

3. การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายควรมีความเชื่อมโยง และกระจายไปตามภาระงาน โดยมีกระบวนการก ากับ
และติดตามให้ครบกระบวนการ PDCA 

4. ส านักฯควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้บริการ โดยจัดท าเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร และประกาศมาตรฐานการปฏิบัติให้รับทราบร่วมกันอย่าง
ทั่วถึง 

5. ส านักฯควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และ
หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการท างานให้สูงขึ้น 

6. ส านักฯ ควรก าหนดแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินผล  การก ากับดูแลและการควบคุมภายใน และมีการ
ติดตามเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความท้าทายทางด้าน เศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตและความ
สมดุล 

7. ส านักฯ ควรมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญต่อผลผลิตการบริการ โดย
ก าหนดโครงการแบบ Flagship project  ก าหนดตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้อง
กับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบองค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ส านักทรัพย์สินฯ 
จุดแข็ง 
 
 

  ผู้บริหารมีการติดตามผล
การด าเนินงานภายใน
หน่วยงานโดยสม่ าเสมอ 
และเปิดโอกาสให้ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่รับบริการ
มาร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 

 
จุดที่ควร
พัฒนา 
 
 

ส านักฯ ควรมีการบูร
ณาการในการจัดท า
แผนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่ท างาน
เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กั น เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ท างานและลดการ
ท างานซ้ าซ้อน 
 

 ส านักฯ ควรมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและจัดท า
ข้ อ ก า ห น ด ที่ ส า คั ญ ต่ อ
ผลผลิตการบริ การ โดย
ก า ห น ด โ ค ร ง ก า ร แ บ บ 
Flagship project  ก าหนด
ตามความต้องการของผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พั น ธ กิ จ 
ยุทธศาสตร์ รวมถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 
 

 

 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส านักทรัพย์สินฯ 

จุดแข็ง 
 

  มีการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
ทันต่อวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ

การด าเนินงานของแต่ละ
ฝ่ายควรมีความเชื่อมโยง 

  ส านักฯ ควรพฒันา
ประสิทธิภาพในการ
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หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส านักทรัพย์สินฯ 

ปรับปรุง
พัฒนา 

และกระจายไปตามภาระ
งาน โดยมีกระบวนการ
ก ากับและติดตามให้ครบ
กระบวนการ PDCA 
 

ให้บริการ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุง 3P : 
People  Process 
และ Place 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้น า 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส านักทรัพย์สินฯ 

จุดแข็ง 
 
 

  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน
และสื่อสารไปยงับุคลากร
ทั่วถึง 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 
ส านักทรัพย์สินฯ 

จุดแข็ง 
 
 

    

แนวทางเสริมจุด
แข็ง 
 
 

  ควรมีการบริหาร
จัดการเพื่อลดระดับ
ความเสี่ยงอย่างเปน็
ระบบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
ส านักทรัพย์สินฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

  ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย 
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารงาน 

ส านั กฯ  ควรก าหนด
แนวทางที่เป็นระบบใน
การประเมินผล  การ
ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ก า ร
ควบคุมภายใน และมี
การติดตามเป็นระยะๆ 
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  เ พื่ อ
ตอบสนองความท้าทาย
ท า ง ด้ า น  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
คุณภาพชีวิตและความ
สมดุล 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักทรัพย์สินฯ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

  ควรน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปจัดท า
แผนการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การในปีต่อไป 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงาน 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส านักทรัพย์สินฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

ควรจัดท าแผนส ารวจ
ความพึงพอใจที่มีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 
 
ควรน าผลการปรับปรุง
การให้บริการตาม

  ควรจัดท าแผนส ารวจความพึงพอใจ
ที่มีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
 
 
ผู้ปฏิบัตนิ าผลประเมินความพงึ
พอใจและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ มาด าเนินการ
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หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส านักทรัพย์สินฯ 

ข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บริการและ
คณะกรรมการ มา
พัฒนาแผนการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อไป 

ปรับปรุงการบริการ และท า
แผนการส ารวจต่อไป 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การด าเนินงานที่สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี
จุดที่ควรพัฒนา โรงอาหารและร้านค้า มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ก าหนด   การก าหนดเกณฑ์ ควรมีความชัดเจน สามารถวัดไว้และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รายได้ของส านักเพิ่มขึ้นจากปีฐาน   ควรมีมาตรฐาน/benchmark อ้างอิง และ
เป็นค่าเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ส านักวิทยบริการ 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี
จุดที่ควรพัฒนา 1. การก าหนดค่าเป้าหมายควรมีค่ามาตรฐาน/ benchmark และควรเพิ่มการ

ประเมินคุณภาพของการผลิตสื่อ นอกเหนือจากปริมาณการผลิต 
2. ควรมีการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการให้
ครบถ้วนทุกโครงการ 
 

 
ส านักงานอธิการบด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
1. ควรท าการประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่
ได้รับการพัฒนาให้ครบทุกหน่วยงานและรายงานสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าว
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หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า 
ระบบก าจดัของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 

 
1. ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมควรท าการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ และน าผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานหรือปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
ต่อไป 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร 

2. ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมควรท าการส านักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อมควรท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานต่อไป 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประเมินการใช้พลังงาน 
 
 
 
2. การเช็คความครบถ้วนของข้อมูลและความ
ถูกต้องของตัวเลขในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
ของทุกปี  

 
1. ควรท าการประเมินการใช้พลงังาน และพิจารณาความความถูกต้องหรือความ
ผิดปกติ เพื่อหาเหตุผลหรือจัดท าค าอุทธรณ์ตามขัน้ตอนต่อไป  
 
2. ควรเช็คความครบถ้วนของข้อมูลและความถูกต้องของตัวเลขในช่วง
ปีงบประมาณที่ตรวจประเมนิและในวนัที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เกณฑ์ข้อ 6 และข้อ 7 ควรท าการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-report ครบ 12 เดือน และน าเสนอหลักฐาน

ตามปีงบประมาณที่ตรวจประเมิน  
2. เกณฑ์ข้อ 9 วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ก่อนเวลา 24:00 น เช็คความครบถ้วนของข้อมูล ความถูกต้อง

ของตัวเลข ตามรายการที่ 3) ถึง 7) ประเด็นคือวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ต้องแจงด้วยว่าปีงบประมาณ
ใดเพราะเลื่อมปีงบประมาณ และที่กล่าวว่า รายการที่ 3) ถึง 7) ควรแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี
จุดแข็ง 1. บุคลากรความสุขในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 92) 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 1. ควรหาแนวทางหรือกระบวนการเพื่อให้บุคลากรมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในด้าน

ที่มีคะแนนน้อยหรือหลายด้านพร้อมๆ กัน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จ านวนกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมทีด่ าเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชน   

หน่วยงาน ส านักงานอธิการบด ี
ข้อเสนอแนะ 
 

1. เพิ่มเกณฑ์ข้อ 6 และข้อ 7 เพื่อเพิ่มกิจกรรมการด าเนินการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน และเพื่อเพิ่มเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน (5 ข้อ)  และคะแนนได้ครบ 5 คะแนน 
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ภาคผนวก 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับส ำนัก ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
ระหว่ำงวันที่ 9-10 ตุลำคม ๒๕๖๑ 

วันที่ 9 ตุลำคม 2561  
เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงก าหนดการ
และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารและบุคลากรของส านัก 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. ส านักน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย
ก าหนดให้หน่วยงานละ ๑๕-๒๐ น. 
- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 
- ส านักวิทยบริการ 
- ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน รับรองวำรินช ำรำบ  
13.00-14.00 น. ผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย ผอ./รอง 

๑. ส ำนักงำนอธิกำรบดี  (1 คน) 
๒. ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ  (3 คน) 
๓. ส ำนักวิทยบริกำร  (3 คน) 
๔. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินฯ  (3 คน) 

 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
ห้องประชุมบุณฑริก 
ห้องประชุมเดชอุดม 
ห้องประชุมโพธิ์ไทร 

14.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสาร/ระบบ
ฐานข้อมูลหลักฐานการประเมิน 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
 

 
วันที่ 10 ตุลำคม 2561 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
๐๘.๓๐-09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
 

09.00-09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แบ่งกลุ่ม
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
ตัวแทนคณะกรรมการประจ าส านัก  
๑. ส ำนักงำนอธิกำรบดี  (5 คน) 
๒. ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ  (5 คน) 
๓. ส ำนักวิทยำบริกำร  (5 คน) 
๔. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินฯ  (5 คน) 

 
 
 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
ห้องประชุมบุณฑริก 
ห้องประชุมเดชอุดม 
ห้องประชุมโพธิ์ไทร 

09.45-10.30 น. ตัวแทนผู้ใช้บริการส านัก อาจารย์, นักศึกษา, บุคลากร  



 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า                                                  
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม  2560 -30 กันยายน 2561) 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
๑. สัมภำษณ์นักศึกษำ ( คณะละ 4 คน รวม 44 คน) 
๒. สัมภำษณ์อำจำรย์  คณะละ 2 คน รวม 22 คน 
๓. สัมภำษณ์บุคลำกร คณะละ 1 คน รวม 11 คน  
๔. สัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร  (10 คน) 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
ห้องประชุมบุณฑริก 
ห้องประชุมเดชอุดม 
ห้องประชุมโพธิ์ไทร 

10.30- 11.00 น. หัวหน้าฝ่าย (ผอ.กอง/หัวหน้าส านักงาน) 
๑. ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ผอ. 3 หน. 2 รวม 5 
๒. ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ  4 
๓. ส ำนักวิทยบริกำร  3 
๔. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินฯ  5 

 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
ห้องประชุมบุณฑริก 
ห้องประชุมเดชอุดม 
ห้องประชุมโพธิ์ไทร 

11.00-11.30 น. บุคลากรภายในหน่วยงาน 
๑. ส ำนักงำนอธิกำรบดี  14 
๒. ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ  8 
๓. ส ำนักวิทยำบริกำร  9 
๔. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินฯ  6 

 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
ห้องประชุมบุณฑริก 
ห้องประชุมเดชอุดม 
ห้องประชุมโพธิ์ไทร 

11.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
(โดยประชุมพิจารณาร่วมกันทุกองค์ประกอบ) 

ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน รับรองวำรินช ำรำบ 
13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน                     

(โดยประชุมพิจารณาร่วมกันทุกองค์ประกอบ) (ต่อ) 
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร 
 

15.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจ
ประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
 

 




