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รายงานการประเมินตนเอง  ( Self Assessment Report– SAR)  ส านักงานอธิการบดี                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรลุวัตถุประสงค์และ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส านักงานอธิการบดี จะรับการตรวจประเมิน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
ของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
หน่วยงาน และ องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report– SAR) ส านักงานอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เป็นรายงานการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอันจะส่งผล
ให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน การประเมินตนเองจึงก าหนดมาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ี ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี รวม 2 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ีโดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตนเองโดยสรุปดังต่อไปน้ี 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1.1 ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการ

ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน มีคะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.88 
คะแนน ระดับดีมาก องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน มีคะแนนการประเมินเฉล่ีย 5.00 
คะแนน ระดับพอใช้ 

จุดเด่น/แนวทางเสริม   

- มีข้อบังคับเก่ียวกับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
- มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงาน 
- มีปฏิทินการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 
- มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาพัฒนาตามระบบ PDCA 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- โครงสร้างการบริหารงานและข้อบังคับไม่ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการได้
เบ็ดเสร็จ 
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- บางหน่วยงาน ยังไม่มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือสภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีมาก ส่งผลให้ท างานล่าช้า 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของส านักงานอธิการบดี 
2.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ต้ัง เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
ส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราช

กฤษฎีกา จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2534 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 
ดังน้ี  

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

โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ เพื่อด าเนินภารกิจด้านการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ออก
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2534 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2534  โดยให้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี ดังน้ี 

1) กองกลาง 
2) กองคลัง 
3) กองบริการการศึกษา 
4) กองแผนงาน 
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ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116  ตอนที่ 139 ก เมื่อวันที่  27  ธันวาคม 2542  จัดต้ัง
คณะศิลปศาสตร์ โดยการปรับสถานภาพและเปล่ียนช่ือ ส านักงานอธิการบดีภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถ
รองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์และทั้งน้ีได้จัดต้ัง
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไปพร้อมในคราวเดียวกัน  

ต่อมาเมื่อปี 2545 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2545 ครั้งที่ 
6/2545 ได้อนุมัติหลักการให้จัดต้ังหน่วยงานที่รายงานผลตรงต่ออธิการบดี 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 อนุมัติ

หลักการ เพื่อเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยให้แบ่งส่วนราชการ คือ 

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

ดังน้ันในด้านการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม ดังน้ีในปี 
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องโครงการจัดต้ังส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 
2549 ดังน้ี 

1) โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
2) โครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
3) โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
4) โครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ์ 
5) โครงการจัดต้ังหน่วยตรวจสอบภายใน 
6) โครงการจัดต้ังส านักงานสภาวิชาการ 
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7) โครงการจัดต้ังส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
8) โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย 
9) โครงการจัดต้ังส านักงานสภาอาจารย์  

และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ผ่านความเห็นชอบให้
ก าหนดโครงสร้างส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ  ดังน้ี 

1) กองกลาง  
2) กองแผนงาน 
3) กองบริการการศึกษา 
4) กองคลัง 
5) กองการเจ้าหน้าที ่
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 านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
15) ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
16) ส านักงานรักษาความปลอกภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 

 
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ปรัชญา (ยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 

 
วิสัยทัศน์  (Vision)    
“องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย (HPO : High Performance 

Organization)” 
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พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ส่งเสริม และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจใน

วัฒนธรรมที่หลากหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2.3 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

2.3.1  อัตลักษณ์ 
 กัลยาณมิตร จิตอาสา พึ่งพาได้ 

2.3.2 เอกลักษณ์ 
การเรียนรู้และพัฒนา 
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2.4 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร   

                   
(                                  ) 

         
(                )

   
(               )

                                  
-                    
-              
-                    
-                                   
-                       

-        
-        
-                  
-          
-                  

-                       
-                             
-                           
-                           
                                           
-                       
-                                    
-                          
-                      
-                                         
-                        
-                                  

 
2.5 รายช่ือกรรมการและคณะท างาน รายช่ือกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
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- หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองกลาง                       กรรมการและเลขานุการ 

 
2.6 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 

2.6.1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ส านักงานอธิการบดี จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับ

นโยบาย หลักการและแนวทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเริ่มต้นจากกระบวนการวางแผน การ
ด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินภารกิจของส านักบรรลุ
เป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าส านักสามารถสร้างศักยภาพทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.6.2  มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 

มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพันธกิจสนับสนุน ส าหรับส านักงานอธิการบดี ด าเนินเฉพาะ
องค์ประกอบคุณภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2
องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงานและองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ีส านักงานอธิการบดี รวมทั้งส้ิน 13 ตัวบ่งช้ี โดยสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งก าหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร แยกตามประเภทดังน้ี 

 ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 8 ตัวบ่งช้ี 

 ตัวบ่งช้ีเพิ่มตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี 5 ตัวบ่งช้ี  

2.7 จ านวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ท่ีร่วม ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กองแผนงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร     กองการเจ้าหน้าที่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ภาวะผู้น า      ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้  กองกลาง 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ระบบบริหารความเส่ียง      กองแผนงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
    

กองคลัง 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

กองกลาง 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

ตัวบ่ ง ช้ีที่  2 .3 ผลการด า เ นินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 จ านวนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน   

ส านักงานบริหารส่งเสริม
งานวิจัยฯ 
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3. โครงร่างองค์กร (OP) 
1. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings)  
ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มี

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การด าเนินงาน จ านวน 16 หน่วยงาน ก ากับติดตามการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการกอง 5 กอง หัวหน้าส านักงาน 11 ส านักงาน ดังน้ี 

1) กองกลาง  
2) กองแผนงาน 
3) กองบริการการศึกษา 
4) กองคลัง 
5) กองการเจ้าหน้าที ่
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 านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
15) ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
16) ส านักงานรักษาความปลอกภัยและสวสดิภาพบุคลากร 

 
2. พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MISSION, VISION and VALUES) และสมรรถนะหลักของ

องค์กร (CORE COMPETENCIES)  
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
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2. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. ส่งเสริม และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
วิสัยทัศน์ 

“องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ( HPO : High Performance 
Organization)” 
 
ปรัชญา (ยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 
 
ค่านิยม 
 บุคลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญ ก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ   

  

 



11 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 

ส านักงานอธิการบด ี

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ข้าราชการ

พลเรือนใน
สถาบันอุดม

ศึกษา 
ผลรวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ผลรวม 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
ผลรวม 

ลูกจ้างประจ า 
ผลรวม 

ผลรวม
ทั้งหมด ประเภท

ทั่วไป 
ประเภท
บริหาร 

ประเภท
วิชาชีพ
และ

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

ประเภท
ทั่วไป 

ประเภท
วิชาชีพ
และ

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

กองกลาง 2 1 5 8 4 3 7 9 9 33 

กองการเจ้าหน้าที ่ 3   4 7   7 7   3 17 

กองคลัง 1   16 17 2 9 11 6 1 35 

กองบริการการศึกษา 1 1 3 5 2 9 11 12   28 

กองแผนงาน 1 1 2 4   4 4   1 9 

งานส่งเสริมการวิจัย 
บริการวิชาการฯ 

          1 1     1 

ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ 

    1 1   7 7     8 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

    1 1   6 6     7 

ส านักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

3   6 9 12 4 16 43 7 75 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ส านักงานอธิการบด ี

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ข้าราชการ

พลเรือนใน
สถาบันอุดม

ศึกษา 
ผลรวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ผลรวม 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
ผลรวม 

ลูกจ้างประจ า 
ผลรวม 

ผลรวม
ทั้งหมด ประเภท

ทั่วไป 
ประเภท
บริหาร 

ประเภท
วิชาชีพ
และ

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

ประเภท
ทั่วไป 

ประเภท
วิชาชีพ
และ

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

ส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา 

        1 2 3     3 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

1   1 2   4 4     6 

ส านักงานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

    2 2 1 6 7     9 

ส านักงานพฒันา
นักศึกษา 

2   5 7 3 11 14 4 3 28 

ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพ
บุคลากร 

          1 1   4 5 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ ์           4 4     4 

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
การวิจัยฯ 

        1 9 10     10 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ส านักงานอธิการบด ี

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ข้าราชการ

พลเรือนใน
สถาบันอุดม

ศึกษา 
ผลรวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ผลรวม 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
ผลรวม 

ลูกจ้างประจ า 
ผลรวม 

ผลรวม
ทั้งหมด ประเภท

ทั่วไป 
ประเภท
บริหาร 

ประเภท
วิชาชีพ
และ

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

ประเภท
ทั่วไป 

ประเภท
วิชาชีพ
และ

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

          3 3     3 

ผลรวมทั้งหมด 14 3 46 63 26 90 116 74 28 281 

 
 
  



14 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

4. สินทรัพย์ (Assets)  
ประเด็น รายละเอียด 

อาคารสถานที่ มีอาคารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวนทั้งส้ิน 3 อาคาร ที่ประกอบไปด้วย ห้อง
ส านักงาน และห้องประชุม ได้แก่ ตึกอธิการบดีหลังเก่า ตึกอธิการบดี หลังใหม่ และ 
ส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น E-Document, E-Meeting , ระบบสาร
บรรณออนไลน์ ,ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ และจองรถออนไลน์ เป็นต้น 
 

เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีส าคัญ ส านักงานอธิการบดี มีห้องประชุมทั้งหมด 6 ห้อง ไว้รองรับการประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ และมีไว้เพื่อให้บริการคณะ ส านักอ่ืนๆในกรณีฉุกเฉิน 

 
5. กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 
2. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship) 

1. โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
ส านักงานอธิการบดี มีโครงสร้างการบริหาร โดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด ก ากับ

ติดตามการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ท าหน้าที่ เสนอนโยบาย และแผนงานของ
ส านักงานอธิการบดี เพื่อขอความเห็นชอบจากอธิการบดี  ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส านักงานอธิการบดีต่ออธิการบดี (องค์ประกอบ : รองอธิการบดี 3 ท่าน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน รวม 
16 หน่วยงาน) 

2. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) 
ลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 

นักศึกษา ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เช่น  
- จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิจ ของกองคลัง 
- ลงทะเบียนของกองบริการการศึกษา 

บุคคลภายในที่มาใช้บริการ
ห้องประชุม 

มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบ ระบบเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอ
กับความต้องการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

3. ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS)  
-  

สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
1. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position)  
- 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)  
-  
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
-  

2. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
-  
  

4. ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง ปีงบประมาณ 2561 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

ผลการด าเนินงาน 

1 .  ส า นั ก มี ก า ร พั ฒ น า ผ ล ก า ร
ด าเ นินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพเพิ่มข้ึน  

ส านัก หน่วยงานวิสาหกิจได้ร่วมกันจัดท าแผนและกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระดับส านัก ดังน้ี 
 
ครั้งที่ 1 

- ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ความพึงพอใจผู้รับบริการ วันที่ 26 ก.พ. 2561 
- ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 1.6 และ 1.7 วันที่ 3 เมษายน 2561 

ครั้งที่ 2 
-  ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ความพึงพอใจผู้รับบริการ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
- ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 1.6 และ 1.7 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละ
หน่วยงานยังด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์เดิม ท าตามปกติ/แผลกลยุทธ์ 
2560-2564 ที่ยังไม่มีการปรับตามมติ

หน่วยงานทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนกลยุทธ์ ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับล่าสุด 



16 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

ผลการด าเนินงาน 

สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงในการ
ประ ชุมครั้ งที่  4 /2560  วันที่  27 
พฤษภาคม 2560  
3. ควรมีการบูรณาการของส านักและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน  

หน่วยงานพิจารณาการบูรณาการของหน่วยงาน เช่น  
- การกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
- แต่งต้ังคณะท างานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ค่างานในการบูรณาการงาน

ร่วมกัน 
4. ควรมีการวางแผนและวิเคราะห์
กรอบอัตราก า ลั ง เพื่ อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยด้านการ
ใช้เทคโนโลยี  

หน่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าที่) วิเคราะห์ค่างานใน
การบูรณาการงานร่วมกัน 

5. ทุกหน่วยงานควรมีการวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิตและการให้บริการโดย
ให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน  

ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการให้บริการโดยให้สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยมติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ให้ข้อเสนอแนะให้กองแผนงาน
ปรับปรุงข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยงาน โดยให้คณะตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน
ความถูกต้องข้อมูล และน าเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

6. ควรน าผลประเมินการด าเนินงาน
แ ละ ข้ อ เ ส นอ แ นะ จ า ก ผู้ ใ ช้ ห รื อ
ผู้รับบริการและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านักไปใช้ใน
การปรับปรุงแผนและการปฏิบัติงาน 
ซึ่งมีความจ าเป็นและส่งผลต่อคุณภาพ
ของงาน  

ทุกหน่วยงานได้น าผลประเมินการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้หรือ
ผู้รับบริการและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักไปใช้ในการ
ปรับปรุงแผนและการปฏิบัติงาน  

7. เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับ ส านักควรพิจารณาหาวิธีการหา

ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ส านัก/หน่วยงาน โดยเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่าย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้นอกเหนือจากงบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน  

การปรับปรุงรายองค์ประกอบ 
ได้มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ไปจัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงส านัก จ านวน 

3 กิจกรรม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2560 แล้วดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

วิธีการด าเนินงาน
(กิจกรรม/โครงการ) 

งบประมาณ 
(ถ้าม)ี 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เนื่องจากโครงสรา้ง
องค์กรของส านักงาน
อธิการบดีมีความ
แตกต่างจากส านักอ่ืน 
และมภีารกิจของแตล่ะ
หน่วยงานท่ีแตกต่างกัน 
ท าให้ไม่มผีู้รับผิดชอบ
ภาพรวมของส านักงาน
อธิการบด ี

1. ทบทวน
คณะท างาน
ส านักงานอธิการบดี 
และมอบหมายความ
รับผิดชอบให้
คณะท างานชุดต่างๆ 
เพื่อก ากับ ติดตาม 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อท่ี
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก 
2. กระจายตัวบ่งช้ีไป
ตามหน่วยงาน 

- ความส าเร็จ
ของการก ากับ
ตดิตามการ
ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ 

การรายงาน
ข้อมูลต่างๆ ตาม
ห้วงระยะเวลา 

พ.ย. 60 ที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ า
ส านักงาน
อธิการบดี ได้
พิจารณายุบ
คณะท างานด้าน
ต่างๆ ของ 
ส านักงาน
อธิการบดี เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อน 
โดยให้ก ากับ 
ติดตาม โดยตรง
ต่องหน่วยงาน
ต่างๆ  

เลขา คปส. 

2. แผนในความ
รับผิดชอบของส านักงาน
อธิการบดี มีความล่าช้า

จัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพ 
เพื่อให้เป็นแนว

- การ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

แผนต่างๆ ก ากับ
ติดตาม และ
รายงาน โดยตรง

ตลอดทั้งป ี  ได้น าเสนอ
แผนการ
ด าเนินงานต่างๆ 
ของส านักงาน

กอง
แผนงาน 
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ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

วิธีการด าเนินงาน
(กิจกรรม/โครงการ) 

งบประมาณ 
(ถ้าม)ี 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ไม่เป็นไปตามแผนการ
ประกันคณุภาพภายใน   

ทางการด าเนินงาน
ให้แผนอ่ืนๆ เพื่อให้
สอดรับกับแผนการ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ต่อหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

อธิการบดี และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานเป็น
ระยะ 

3. การประเมินแผนของ
แต่ละหน่วยงาน ควรมี
การก าหนดตัวบ่งช้ีที่วัด
ตามภารกิจ การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานและ
กลุ่มเป้าหมาย 

กองแผนงานการ
ประเมินแผนของแต่
ละหน่วยงาน ควรมี
การก าหนดตัวบ่งช้ีที่
วัดตามภารกิจ การ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานและ
กลุ่มเป้าหมาย 

- การพัฒนา
กระบวนงาน/
การลด
ขั้นตอนของ 
สนอ. 

หน่วยงาน
ด าเนินการตาม
ตัวบ่งช้ีที่ก าหนด 

ตลอดทั้งป ี ทุกหน่วยงาน 
ด าเนินการตาม
ตัวช้ีวัดการ
พัฒนา
กระบวนงาน/
การลดขั้นตอน
ของ สนอ.  

กอง
แผนงาน 

 
5. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2561 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลงาน คะแนน 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ 5.00 
1.2. ระบบพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00 
1.3. ภาวะผู้น า 6 ข้อ 5.00 
1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
1.5 ระบบบริหารความเส่ียง 5 ข้อ 4.00 
1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 5.00 
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5 ข้อ 5.00 
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1.8.กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

5 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ย - 4.88 
ระดับคุณภาพ - ดีมาก 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีข้อบังคับเก่ียวกับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
- มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงาน 
- มีปฏิทินการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 
- มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาพัฒนาตามระบบ PDCA 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- โครงสร้างการบริหารงานและขอ้บังคับไมไ่ด้ก าหนดบทบาทหนา้ที่ในการบริหารจัดการได้เบ็ดเสร็จ 
- บางหน่วยงาน ยังไม่มีการรายงานสรุปผลการด าเ นินงานตามแผนต่อที่ประชุมที่ เกี่ยวข้อง เช่น 

คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือสภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีมาก ส่งผลให้ท างานล่าช้า 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-  
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 
 

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งช้ีและ

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการของส านัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ผลการด าเนินงาน :ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-

2564) (OFU 1.1-1-1) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (OFU 1.1-1-2) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

OFU 1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 

6/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560   

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

 ผลการด าเนินงาน : มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการ

มอบหมายตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีให้
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มี เกณฑ์การประเมิน 
สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และก าหนดให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี น าบรรจุ

ในการแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (OFU 1.1-2-1) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.1-2-1 รายละเอียดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ 

ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจและก าหนดตัวบ่งช้ีและ

ค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ผลการด าเนินงาน :มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายในส านักงาน

อธิการบดี โดยการมอบหมายตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานภายในส านักงาน

อธิการบดี ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และก าหนดให้หน่วยงานภายในส านักงาน

อธิการบดี น าบรรจุในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (OFU 1.1-3-1) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงานอธิการบดี 

 4. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ โดย

หน่วยงานภายในส านักงานอธิการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติไว้ในแผนปฏิบัติ

งาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 (OFU 1.1-4-1) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.1-4-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงานอธิการบดี 

 
 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการของส านัก* 

 ผลการด าเนินงาน :ส านักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน มีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานอธิการบดี และมีการ

ติดตามติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบ 6 เดือน ตามบันทึก
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มี เกณฑ์การประเมิน 
ข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 370 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 (OFU 1.1-5-1) และรอบ 9 เดือน ตามบันทึก

ข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 881 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (OFU 1.1-5-2) เพื่อรายงานผลต่อ

คณะกรรมการของส านักต่อไป 

 หลักฐาน : 

OFU 1.1-5-1 บันทึกข้อความท่ี ศธ.0529/ ว 370 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 

OFU 1.1-5-2 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 881 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561   

 
 

6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อคณะกรรมการของส านัก* 

 ผลการด าเนินงาน : มีการประเมินผลและทบทวนตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ โดยการเชิญหน่วยงานร่วม

ประชุมเพื่อพิจารณาและทบทวนแผนกลยุทธ์ ตามบันทึกข้อความที่ 0529.5/ว 141 ลงวันที่ 24 

มกราคม 2561 (OFU 1.1-6-1) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.1-6-1 บันทึกข้อความท่ี 0529.5/ว 141 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

 
 

7. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจ าปีหรือแผนกลยุทธ์ 

 ผลการด าเนินงาน : มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของ

ส านักงานอธิการบดี มาปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์ ตามบันทึกข้อความที่ 0529.5/ว 141 ลงวันที่ 

24 มกราคม 2561 (OFU 1.1-7-1 ) เพื่อใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

 หลักฐาน : 

OFU 1.1-7-1 ตามบันทึกข้อความที่ 0529.5/ว 141 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

7 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 7 4 7 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-7 2,3,4,6 1-7 
3. คะแนนประเมิน 4.00 3.00 5.00 
4. ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ดีมาก 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 

1.มีแผนการบริหาร** และแผนพัฒนาบุคลากร*** ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และก าหนดตัว
บ่งช้ีและค่าเป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บริหารอัตราก าลังตามแผนกรอบ
อัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) เน่ืองจากบางหน่วยงานมีอัตราว่างคงเหลือ และคณะกรรมการบริ
หารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
เห็นชอบกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) โดยส านักงานอธิการบดี ได้รับอัตราก าลังใหม่ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) เฉพาะหน่วยงานที่จัดต้ังใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
งานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ สังกัดส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ เครื่องมือกลาง สังกัดส านักงาน
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
นอกจากน้ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานอธิการบดีได้ก าหนดเป้าหมายของบุคลากรที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภท
ทั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  
ส าหรับการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานอธิการบดีก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยได้มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาบุคลากร แล้วน ามาก าหนดหลักสูตรในการ
พัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-1-1 มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 13/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
OFU 1.2-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป 
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  
OFU 1.2-1-3 แผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 1.2-1-4 แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2.มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินการบริหารบุคลากร โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการบริหารบุคลากรตามแผนกรอบอัตราก าลัง 
และการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี จ านวน 9 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2560 - 15 มีนาคม 2561 
2) โครงการอบรม Outcome-based Education (OBE) และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ 
(PSF) วันที ่4 พฤษภาคม 2561 
3) โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนา
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน  วันที ่23 พฤษภาคม 2561 
4) โครงการการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่ยุคการเปล่ียนแปลง Thailand 4.0 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 
5) โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารราก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดท าและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  
รุ่น 1 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2561 
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการท าวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561 
8) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่  24 สิงหาคม 2561  
9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดส านักงานอธิการบดี วันที่ 14 กันยายน 2561 

 หลักฐาน :  
OFU 1.2-2-1 รายงานผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
OFU 1.2-2-2 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน –อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3.มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีได้จัดให้มีสวัสดิการและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี รวมทั้งการ

สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากรของส านักงานอธิการบดี มีดังน้ี 
1) การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแฟลตที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร จ านวน 6 

หลัง 
2) การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 7 

ระหว่างวันที ่1 - 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3) จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
4) จัดสวัสดิการรถรับส่งส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุตรหลานบุคลากร      
5)  จัดสวัสดิการเย่ียมป่วย เย่ียมคลอด บุคลากรส านักงานอธิการบดี 
     ทั้งน้ี ส านักงานอธิการบดี ได้มีการประเมินความพึงพอใจด้านสวัสดิการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ดี และด้านการสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-3-1 รายงานการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

 

4.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงาน :ส านักงานอธิการบดีได้มีระบบติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง เสนอรายงานผลการเข้า
ร่วมการพัฒนาตนเองต่อผู้บังคับบัญชา แล้วเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองน้ัน และ
น าเสนอส่ิงที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา  
ทั้งน้ี ระบบการติดตามดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-4-1 ระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

5.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับบุคลากร 
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณบุคลากรผ่านทางรูปเล่มคู่มือ  และโปสเตอร์เผยแพร่
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
จรรยาบรรณของบุคลากร ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อให้บุคลากรได้ใช้เป็นหลักในการประพฤติและ
ปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 
นอกจากน้ีเพื่อดูแลและควบคุมบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร 
และรวมทั้งจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
พิบูลมังสาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 หลักฐาน :  
OFU 1.2-5-1 บันทึกข้อความที ่ศธ 0529.2.3/ว 930 ลงวันที ่30 มีนาคม 2561  
OFU 1.2-5-2 คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร 
OFU 1.2-5-3 โปสเตอร์ เผยแพร่จรรยาบรรณของบุคลากร 
OFU 1.2-5-4 เว็บไซต์การเผยแพร่จรรยาบรรณ 
OFU 1.2-5-5 รายงานการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 

 

6.มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีได้จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-6-1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

7.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-7.1รายงานผลการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5 7 7 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-5 1-7 1-7 
3. คะแนนประเมิน 4.00 5.00 5.00 
4. ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก ดีมาก 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

7 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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ส านักงานอธิการบด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1. คณะกรรมการของส านัก* ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วน 
 ผลการด าเนินงาน : มีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เป็นองค์คณะกรรมการบริหาร

ส านักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดี (OFU 1.3-1-1) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็น

ประธานกรรมการรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าระดับกองเป็นกรรมการ                   

โดยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี มีบทบาทหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์นโยบาย และ

แนวทางการ พัฒนาระบบบริหารจัดการการติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายใต้กรอบการท างานของส านักงานอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย                  

(OFU 1.3-1-2) โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการด าเนินงาน ในด้านต่างๆ เป็นประจ า

ทุกเดือน (OFU 1.3-1-3) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.3-1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีลง
วันที ่16 พฤศจิกายน 2555 
OFU 1.3-1-2 ค าส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2705/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.3-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในปีงบประมาณ 2561 รวม 

9 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2560- กันยายน 2561) 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 2. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านัก* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดล่วงหน้า และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่
เป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาและมีข้อตกลงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการ ประเมินตนเอง 
เช่นเดียวกันกับการประเมินผลด าเนินงานมาเป็นประจ าทุกปี (OFU 1.3-2-1) 
     คณะกรรมการฯได้ท าการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 16 คน ท าการ

ประเมินโดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี (แบบสอบถาม) ผลการ

ประเมินพบว่า คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี มีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ อยู่ใน

ระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.04 (OFU 1.3-2-2) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
19 เมษายน 2561 วาระที่  5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของส านัก 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
OFU 1.3-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.2 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของส านัก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 3.ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

หน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นผู้บริหารของ

ส านักงานอธิการบดีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-

2564 (OFU 1.3-3-1) และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อให้มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะท างานด้านการวางแผน เป็นองค์คณะด าเนินการ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน

ในสังกัดส านักงานอธิการบดี น าผลการแผนกลยุทธ์/แผนประจ าปี และตัวบ่งช้ี ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
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มี เกณฑ์การประเมิน 
และท าการถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคลากรในสังกัด (OFU 1.3-3-2) ทั้งน้ี แต่ละหน่วยงานมีการถ่ายทอดแผน

กลยุทธ์และมอบหมายงานในการประชุมภายในหน่วยงาน และมอบหมายภาระงานและตัวบ่งช้ีตามกล

ยุทธ์ของส านักงานอธิการบดีให้แก่บุคลากรในสังกัด (OFU 1.3-3-3) 

       นอกจากน้ี ได้น าแผนกลยุทธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถใน

การใช้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติงานให้เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของส านักงาน

อธิการบดี (OFU 1.3-3-4) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.3-3-1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
OFU 1.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
OFU 1.3-3-3 ประชุม/แบบประเมินเพื่อเล่ือนเงินเดือน/แบบมอบหมายงานและตัวบ่งช้ีให้กับบุคลากร
ของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.3-3-4 ภาพหน้าจอโฮมเพจ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี เมนู : คลังเอกสาร – หน้า : 

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 

 4.ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถส่ือสาร

แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

 ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  มีองค์ประกอบคือ ผู้บริหารของหน่วยงาน  

ในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติงานประจ าปี (OFU 1.3-4-1) โดยเป็นผลการด าเนินงานของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน

ต่างๆ พร้อมทั้งน าผลการด าเนินงาน และแผนการพัฒนาการด าเนินงาน ไปส่ือสารให้บุคลากรที่ก ากับ

ดูแลรับทราบ  โดยจัดประชุมภายในหน่วยงานการสัมมนาเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (OFU 

1.3-4-2) และท าการส่ือสารผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต คือ โฮมเพจ และ Social Network ของหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อให้การส่ือสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้รับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานตลอดเวลาที่ท าการส่ือสารด้วย (OFU 1.3-4-3) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.3-4-1 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
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มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 1.3-4-2 ตัวอย่างรายงานการประชุมของหน่วยงานตา่งๆ ในส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.3-4-3 ภาพถ่ายโฮมเพจและสื่อสังคม ของหน่วยงานตา่งๆ ในส านักงานอธิการบดี 

 5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

ส านักเต็มตามศักยภาพ   

 ผลการด าเนินงาน : ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี (ระดับผู้อ านวยการกอง) มีการถ่ายทอดความรู้

และส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ในการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ

การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่าง

เต็มศักยภาพ (OFU 1.3-5-1) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.3-5-1 ตัวอย่างรายงานการประชุมของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

 6.ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผลการด าเนินงาน : ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี (ระดับผู้อ านวยการกอง) มีการถ่ายทอดความรู้

และส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ในการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ

การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่าง

เต็มศักยภาพ  

1) หลักประสิทธิผล ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี บริหารงาน และก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี โดยการประชุมภายในหน่วยงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โดยมีคณะท างานด้านการวางแผนงาน (กอง
แผนงาน) รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ และมหาวิทยาลัย อย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี (OFU 1.3-6-1 - OFU 1.3-6-2) 
2) หลักประสิทธิภาพ  ส านักงานอธิการบดี มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ และ
จัดการประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงาน 
และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี การด าเนินงานที่ส าคัญ ในการวางแผน การบริหารความเส่ียงด้าน
การเงินและงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพภายใน และด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญได้ก าหนดตัวบ่งช้ีและ
แนวทางการด าเนินงาน และมอบหมายให้คณะท างานด้านต่างๆ ของส านักงานอธิการบดี รายงานผล
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มี เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน (OFU 1.3-6-3) 
3) หลกัการตอบสนอง ทุกหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี มีการให้บริการด้านต่างๆ และสร้าง
ความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ีทุกหน่วยงานมีการ
จัดท าช่องทางรับฟังความคิดเห็น และส ารวจความพึงพอใจเพื่อประเมินผลการให้บริการ ส าหรับน าไป
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (OFU 1.3-6-4) 
4) หลักภาระรับผิดชอบ ส านักงานอธิการบดี ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยมีการมอบหมาย
งานและถ่ายทอดตัวบ่งช้ีของการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล ตามแบบประเมินเพื่อเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี (OFU 
1.3-6-4) 
5) หลักความโปร่งใส ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การด าเนินงานและข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ผ่านส่ือต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตโดยจัดท า
โฮมเพจทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส่ือสังคม (OFU 1.3-6-5) 
6) หลักการมีส่วนร่วม ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมบุคลากรหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การแต่งต้ังคณะท างานด้านต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ (OFU 1.3-6-6) 
      นอกจากน้ี ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมและปรึกษา หารือการด าเนินงาน (ตามเอกสาร
หลักฐาน OFU 1.3-6-7) 
7) หลักการกระจายอ านาจ ส านักงานอธิการบดี มีการมอบหมายภาระหน้าที่และอ านาจการตัดสินใจ
ในการก ากับดูแลการด าเนินงาน เช่น การแต่งต้ังคณะท างานด้านต่างๆ ของส านักงานอธิการบดี (ตาม
เอกสารหลักฐาน OFU 1.3-6-6)  
8) หลักนิติธรรม ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ต้องปฏิบัติงานตามกฎหมาย และมีการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย 
(ตามเอกสารหลักฐาน OFU 1.3-6-7 ) 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
9) หลักความเสมอภาค ส านักงานอธิการบดี มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนเงินเดือนและ
ค่าจ้างอย่างเสมอภาค และมีการจัดสวัสดิการด้านการบ ารุงขวัญก าลังใจที่เท่าเทียมกัน (OFU 1.3-6-8) 
10) หลักมุ่งฉันทามติ ส านักงานอธิการบดี  มีการน าปัญหามาระดมสมองการแก้ปัญหาเพื่อน ามาซึ่ง
แนวปฏิบัติร่วมกัน  

 หลักฐาน : 

OFU 1.3-6-1 บันทึกข้อความ กองแผนงาน ในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.3-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในวาระการายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
OFU 1.3-6-3 รายงานการประชุมภายในหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี ในการก ากับติดตามผล
การด าเนินงาน 
OFU 1.3-6-4 รายงานการส ารวจความพึงพอใจเพื่อประเมินผลการให้บริการ ของส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.3-6-5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 
OFU 1.3-6-6 ภาพถ่ายโฮมเพจ กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ : สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
OFU 1.3-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.3-6-8 ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
สังกัดส านักงานอธิการบดีในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โฮมเพจ : ภาพกิจกรรม 
http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_ event&id=11741 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 6 5 6 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-6 1,3-6 1-6 
3. คะแนนประเมิน 4.00 4.00 5.00 
4. ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 6 5 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2561 ในประเด็นการจัดการความรู้ ดังน้ี 
           1. คู่มือการปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน   
           2. การจัดการความรู้การบริหารเอกสาร Online (การเกษียนเอกสาร , การบริหารเอกสารลับ) 
        3.  การจัดการความรู้การบริหารเอกสาร (การท าลายเอกสาร) 
         4.  การจัดการความรู้การบริหารการประชุม (E-meeting) 
          5.  DATA Analysis for QA Development  system 
        ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้ งที่ 2/2561 วันที่ 18 

มกราคม  2561 

 หลักฐาน : 

OFU 1.4-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 

มกราคม  2561 ระเบียบวาระท่ี 4.3 แผนการจัดการความรู้  ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2561 

 2.ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของส านักอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 ผลการด าเนินงาน : คณะท างานด้านการจัดการความรู้ ได้น าเสนอแผนการจัดการความรู้ และก าหนด

กลุ่ม เป้าหมาย ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เห็นชอบในคราวการประชุม

คณะกรรมการประจ า ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 มกราคม  2561 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

OFU 1.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 

มกราคม  2561 ระเบียบวาระท่ี 4.3 แผนการจัดการความรู้  ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2561 

 3.มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : คณะท างานด้านจัดการความรู้ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ตาม
แผน การจัดการความรู้ กลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 

1) CoP กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารเอกสาร Online (E-document) ในส านักงานอธิการบดี 
ดังน้ี 
       - ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
       - ครั้งที ่ 2 เมื่อวันที ่ 6 กรกฎาคม 2561            

2) CoP กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการประชุม  (E-meeting)  ในส านักงานอธิการบดี ดังน้ี 
       - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
       - ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 

3) CoP กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารเอกสาร (ลับ) ในส านักงานอธิการบดี  ดังน้ี 
       - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  2561 
       - ครั้งที่ 2  เมื่อวันที ่ 1  มิถุนายน  2561 

4) CoP กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการท าลายเอกสารราชการ  ดังน้ี 
       - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
       - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
       - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

 หลักฐาน : 

OFU 1.4-3-1 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  กลุ่มต่าง ๆ 

ตามหัวข้อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมภาพถ่าย 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 4.มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

(Explicit Knowledge) 

 ผลการด าเนินงาน : คณะท างานด้านจัดการความรู้  ได้น าประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และทฤษฏี/ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลภายนอก มารวบรวมและเผยแพร่ทางเวปไวต์ KM 

ส านักงานอธิการบดี (OFU 1.4-4-1) และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ดีตามหนังสือที่ ศธ 0529.2/ว 623  ลง

วันที ่16 สิงหาคม 2561 (OFU 1.4-4-2) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.4-4-1 ตัวอย่างหน้าเวปไซต์ KM ส านักงานอธิการบดี  

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4400000000 

 OFU 1.4-4.2 ส าเนาหนังสือ ที่ ศธ 0529.2/ว 623 ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2561 

 5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ผลการด าเนินงาน : ผลการส ารวจการน าแนวปฏิบัติที่ดี/องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จาก

ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในประเด็นน้ันๆน า ไปปรับใช้ในการท างาน และข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไปตามกระบวนการ PDCA 

 หลักฐาน : 

OFU 1.4-5-1 ผลการส ารวจจากผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน  

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5 5 5 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4400000000
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4400000000
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4400000000
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4400000000
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2. ข้อที่ได้คะแนน 1-5 1-5 1-5 
3. คะแนนประเมิน 5.00 5.00 5.00 
4. ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 5 5 บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 ผลการด าเนินงาน : 

ส านักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี (OFU 1.5-1-1) ซึ่งมีผู้แทนจากทุก

หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่คอยก ากับดูแลในการจัดท าแผนการ

บริหารความเส่ียงและการติดตามผลการรายงานผลตามแผนการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี 

 หลักฐาน : 

OFU 1.5-1-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

 2.มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

หน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : 

กองแผนงาน ได้ก าหนดให้หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ด าเนินการระบุและวิเคราะห์เส่ียงตาม

บริบทของหน่วยงาน เสนอมายังกองแผนงานเพื่อด าเนินการสรุปและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เส่ียง คือ ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก และด้าน

กฎหมาย ระเบียบ (OFU 1.5-2-1) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.5-2-1 รายงานระบุและวิเคราะห์เส่ียง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ 2 และจัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง 

 ผลการด าเนินงาน : 

หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และ

ประเมินและจัดล าดับความเส่ียง รวมทั้งก าหนดวิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง มายังกอง

แผนงาน เพื่อวิเคราะห์ สรุปและจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (OFU 1.5-3-1) และเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผน ระดับ

ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 12/2560 วันที่ 

28 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะท างานด้านการวางแผน ด าเนินการหารือ

คณะท างานปรับแก้ไขในส่วนของสาเหตุหรือปัจจัยความเส่ียงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล : ด้าน

บุคลากรบางส่วนไม่ท าผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อน ามาประกอบการพัฒนางาน การบริหาร

หรือการตัดสินใจ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 

15 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง ระดับส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (OFU 1.5-3-2) และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (OFU 1.5-3-3) และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน

ในส านักงานอธิการบดี ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว542 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องขอส่ง

แผนบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (OFU 1.5-3-4) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.5-3-1 รายงานระบุและวิเคราะห์เส่ียง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

OFU 1.5-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 15 

มีนาคม 2561 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 1.5-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 

19 เมษายน 2561  

OFU 1.5-3-4 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว542 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง ขอส่งแผนบริหาร

ความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

 4.มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และรายงานต่อ

คณะกรรมการของส านัก*เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 ผลการด าเนินงาน : 

กองแผนงาน ด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและ

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ส้ินไตร

มาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว541 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 

(OFU 1.5-4-1) และ บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว645 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่องขอความ

อนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

ระดับส านักงานอธิการดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ส้ินไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) และ

ติดตามครั้งที่ 1 (OFU 1.5-4-2)  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 

5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับส านักงานอธิการดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 

ส้ินไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) (OFU 1.5-4-3) และจะด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

ณ ส้ินไตรมาส 3 และ 4 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณาและให้

ข้อเสนอแนะต่อไป  

 หลักฐาน : 

OFU 1.5-4-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว541 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ

ส านักงานอธิการดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ส้ินไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 1.5-4-2 บันทึกข้อความที่  ศธ 0529.5/ว645 ลงวันที่  4 พฤษภาคม 2561 เรื่องขอความ

อนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

ระดับส านักงานอธิการดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ส้ินไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) และ

ติดตามครั้งที่ 1 

OFU 1.5-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 

24 พฤษภาคม 2561 

 5.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีงบประมาณถัดไป 

 ผลการด าเนินงาน : 

กองแผนงาน จะพิจารณาน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดีไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีงบประมาณถัดไป 

 หลักฐาน : 

-  

 6.มีผลการประเมินการจัดการความเส่ียงของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปีงบประมาณปัจจุบันและมี

ระดับความเส่ียงลดลง 

 ผลการด าเนินงาน : 

แผนบริหารความเส่ียง ระดับส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็นความเส่ียง 5 

ประเด็นความเส่ียง สามารถด าเนินการจัดการความเส่ียงให้มีระดับความเส่ียงลดลง อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ จ านวน 4 ประเด็นความเส่ียง โดยมีประเด็นความเส่ียงที่ยังไม่สามารถจัดการให้ลดลงอยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ จ านวน 1 ประเด็นความเส่ียง น ามาด าเนินการจัดการความเส่ียง ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โดยได้มีการวิเคราะห์ความเส่ียง และน ามาบรรจุในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (OFU 1.5-6-1) 

 หลักฐาน : 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 1.5-6-1 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ส้ินไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2560)  

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5 5 5 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-5 1-5 1-4 และ 6 
3. คะแนนประเมิน 4.00 4.00 4.00 
4. ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 5 4 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ผลการด าเนินงาน : 

1. ส านักงานอธิการบดีมีแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 (OFU 

1.6-1-1) 

2. หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการและแผนการ

ใช้จ่ายโดยผ่านระบบ UBUFMIS และมีการรายงานงบประมาณผ่านระบบ UBUFMIS มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

3. มีการรายงานและติดตามการใช้จ่ายเงินตามแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 

เป็นประจ าทุกเดือน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2920 ลว. 3 สิงหาคม 2561 (เงินงบประมาณ) 

(OFU 1.6-1-2) และ บันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.3/ 2438  ลว. 2  กรกฎาคม  2561 (เงินรายได้) (OFU 

1.6-1-3) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.6-1-1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานอธิการบดีประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

OFU 1.6-1-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2920 ลว. 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานค่าใช้จ่ายของ

หน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี (เงินงบประมาณ) 

 OFU 1.6-1-3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/ 2438  ลว. 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานค่าใช้จ่าย

เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (เงินรายได้) 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 

 2.  มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนา

หน่วยงานและบุคลากร 

 ผลการด าเนินงาน :   

   1. มีงบประมาณประจ าปีส าหรับจัดโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในการพัฒนาหน่วยงาน

และบุคลากร โดยมีการจัดท าโครงการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร ดังน้ี 

    1)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศบริหารงานการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม  2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบ UBUFMIS ให้มีความเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศด้านการเงิน การ

คลัง การบัญชี และการพัสดุอ่ืนๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของรายงานทางการเงินและสนับสนุนการ

เสนอข้อมูลรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารส าหรับใช้ในการตัดสินใจ (OFU 1.6-2-1) 

  2)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 (OFU 1.6-2-2)  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อทบทวน ก าหนดหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ เพื่อให้บุคลากรมี

ความเข้าใจ  ถูกต้องตรงตามหลักการและนโยบายบัญชี รวมทั้งการน าเสนอรายงานทางการเงินระดับ

มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้มีประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

(OFU 1.6-2-3) และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/ว 3331 ลง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 

         3)  โครงการประชุมผู้จัดท าบัญชีทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแนวทางใน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม รัดกุม เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลสะท้อนกับรายงานงบการเงินที่มีความถูกต้องตรงกัน (OFU 1.6-2-4) 

 หลักฐาน : 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 1.6-2-1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศบริหารงานการเงินการคลังด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม  2560) 

OFU 1.6-2-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  

OFU 1.6-2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

OFU 1.6-2-4 โครงการประชุมผู้จัดท าบัญชีทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 3.มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 

 ผลการด าเนินงาน : มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน และ ได้มีการจัดท า

รายงาน “ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ ารายไตรมาสที่ 1 เทียบกับแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2561 (OFU 1.6-3-1) รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน

อธิการบดี ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ ารายไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 (OFU 1.6-3-2) 

 หลักฐาน :   

OFU 1.6-3-1 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.3. /178  ลว. 15 มกราคม  2561 

OFU 1.6-3-2 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 มกราคม  

2561 ระเบียบวาระท่ี 4.1 

 4.มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : มีการติดตามและแจ้งผลการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานภายใน

ส านักงานอธิการบดี ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดีเป็น

ประจ าและให้ทุกหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม

แผน โดยกองคลังได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตามบันทึกข้อความที่  ศธ 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
0529.3/2538 ลว. 5 กรกฎาคม 2561  (OFU 1.6-4-1) เรื่อง ก าหนดการเร่งรัดการส่งเอกสารเบิก

จ่ายเงินและการกันเงินเหล่ือมปีงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2561 ภายใต้

ส านักงานอธิการบดี 

 หลักฐาน : 

OFU 1.6-4-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2538 ลว. 5 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ก าหนดการเร่งรัด 

การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินและการกันเงินเหล่ือมปีงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ภายใต้ส านักงานอธิการบดี 

 5.การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการ

วางแผนและการตัดสินใจ  

 ผลการด าเนินงาน :   มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณ ภายใต้

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นประจ าทุกส้ินเดือน และแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน

ส านักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบและยืนยันยอด 

 หลักฐาน : 

OFU 1.6-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2920 ลว. 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานค่าใช้จ่ายของ

หน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี (เงินงบประมาณ) 

 OFU 1.6-5-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/ 2438  ลว. 2  กรกฎาคม  2561 เรื่อง รายงานค่าใช้จ่าย

เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (เงินรายได้) 

 6. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน 

 ผลการด าเนินงาน :  ส านักงานอธิการบดีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้ มค่าของ

การบริหารงานของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2561   

 หลักฐาน :   

OFU 1.6-6-1 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0529.3/2980  ลว. 6 สิงหาคม 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 1.6-6-2 บทวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน ส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5 5 6 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-5 1-5 1-6 
3. คะแนนประเมิน 4.00 4.00 5.00 
4. ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของส านักและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ทั้งน้ีเป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ที่ยึดการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบของ สกอ. และตามภารกิจของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการเฉพาะองค์ประกอบคุณภาพ ใน

การสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี สกอ. 1 

องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงาน 2 ตัว (OFU 1.7-1-1 และ OFU 1.7-1-2) 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานอธิการบดี มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ดังน้ี 

1. ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน (OFU 1.7-1-3) 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ  
3. ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ (OFU 1.7-1-4) 
4. รายงานผลการประเมินตนเอง (OFU 1.7-1-5) และรับการประเมินคุณภาพภายใน โดย

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง เมื่อส้ินรอบปีงบประมาณ 
5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง (OFU 4.1-1-6)  

 ส าหรับกลไกการประกันคุณภาพ ที่ส าคัญ มีดังน้ี 
1. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
1.1 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงาน 

รวมทั้งก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  
1.2 ส านักงานประกันคุณภาพฯ น าเสนอนโยบาย แผนการด าเนินงาน และรายงานผลการ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี (OFU 1.7-1-7) 
1.3 ผู้บริหารของทุกหน่วยงาน น านโยบายและแผนการด าเนินงานไปปฏิบัติ รายงานผลต่อ

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
1.4 บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ตามบทบาทภาระหน้าที่ของตนเอง 

(OFU 1.7-1-8) 
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพ เป็นประจ าทุกปี (OFU 1.7-1-9) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.7-1-1 นโยบายการประกันคุณภาพ 
OFU 1.7-1-2 คู่มือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
OFU 1.7-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2560 วาระที่ 4.4 ทบทวนองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2561 
OFU 1.7-1-4 บันทึกการติดตามผลการด าเนินงานรอบ 3 6 9 และ 12 เดือน 
OFU 1.7-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2561 วาระที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายใน ส านักงาน
อธิการบดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
OFU 1.7-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2560 วาระที่ 4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
OFU 1.7-1-8 หนังสือเชิญบุคลากรร่วมให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 
OFU 1.7-1-9 รายงานสรุปยอดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 2.มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการของส านักตามก าหนดเวลา และ  

3) การน าผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการท างานของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีมี การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1. การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพภายใน ทุกส้ินปี (OFU 1.7-2-1) 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และ

รายงานข้อมูลในระบบ E-Document ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (OFU 1.7-2-2) และ 
(OFU 1.7-2-3) ส านักงานอธิการบดี น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของส านัก 

 หลักฐาน : 

OFU 1.7-2-1 บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน 
OFU 1.7-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2561 วาระที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายใน ส านักงาน
อธิการบดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
OFU 1.7-2-3 รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ E-Document 

 3. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ส าคัญ 
และน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ จ านวน 4 ฐาน คือ 

1. ระบบบุคลากร DMS 
2. ระบบการขอใช้ห้องประชุม 
3. ระบบการสืบค้นรายงานการประชุม E-meeting 
4. ระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc 

 หลักฐาน : 

OFU 1.7-3-1 ระบบสารสนเทศของส านักงานอธิการบดี 

 4. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของส านัก 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีได้ให้นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และผู้ใช้บริการตามพันธ

กิจของส านักงานอธิการบดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านัก (OFU 1.7-4-1) มาร่วมให้ใน

การให้ข้อมูลด้านการให้บริการ ทั้งในรูปแบบของการส ารวจความคิดเห็นต่างๆ เช่น การประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ (OFU 1.7-4-2) และการให้สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการในวันตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน (OFU 1.7-4-3) 

 หลักฐาน : 

OFU 1.7-4-1 บันทึกข้อความเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในปี 2560 
OFU 1.7-4-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใ ช้บริการของส านักงานอธิการบดี 

ปีงบประมาณ 2561 

OFU 1.7-4-3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี 

ปีงบประมาณ 2560 

 5. มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือ

ภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี เข้าร่วมเครือข่ายกับหน่วยงานระดับส านัก/หน่วยงานวิสาหกิจ 

โดยผ่านคณะอนุกรรมการประสานงานฯ โดยมีผู้อ านวยการกองกลาง เป็นตัวแทนของส านักงาน

อธิการบดี เข้าร่วมการด าเนินการทุกเดือน โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานประกัน

คุณภาพฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ ระดับส านัก/

หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีที่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งส านักงานอธิการบดี ก็ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว (OFU 1.7-5-1) 

         การเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก ส านักงาน
อธิการบดีได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 19-22 สิงหาคม 2561 จ านวน 10 คน ณ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพมหานคร (OFU 1.7-5-2)  



54 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

OFU 1.7-5-1 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
OFU 1.7-5-2 รายงานผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2561 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5 4 5 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-5 1-4 1-5 
3. คะแนนประเมิน 5.00 4.00 5.00 
4. ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดีมาก 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1.มีการจัดท าแผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีการจัดท าแผนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ที่

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี (OFU 

1.8-1-1) และในส่วนของนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา น าเข้าประชุมสโมสรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนมีนาคม 2561 เพื่อขอความร่วมมือในการจัดท าแผนการ

ประเมินความพึงพอใจ ในด้านส ารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการ

ให้บริการ (OFU 1.8-1-2) 

 หลักฐาน :  

OFU 1.8-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 

18 มกราคม 2561 วาระที่ 4.4 เรื่อง แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวบ่งช้ี 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า   

OFU 1.8-1-2 การประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนมีนาคม 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 

 2.มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : มีการด าเนินงานตามแผนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยส ารวจข้อมูลและประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2561 (OFU 1.8-2-1) 

 หลักฐาน :  

OFU 1.8-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 

24 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 

2561) 

 3.มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และมีผล

การประเมินความพึงพอใจในครั้งสุดท้ายเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ

การให้บริการของหน่วยงานในสังกัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวม 2 ครั้ง  โดยมีผลการประเมิน 

ครั้งที่ 1 (OFU 1.8-3-1) พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี มี

ค่าเฉล่ีย 3.963 และผลการประเมินครั้งที่ 2 (OFU 1.8-3-2) พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของส านักงานอธิการบดี มีค่าเฉล่ีย 3.929 

 หลักฐาน :  

OFU 1.8-3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ ส านักงาน

อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 

OFU 1.8-3-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ ส านักงาน

อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 

 4.มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อที่ประชุมคณะกรรมการของส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน : หน่วยงานที่ท าการประเมินได้รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (OFU 1.8-4-
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 

1) ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหน่วยงานไปพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ เน่ืองจาก

แผนการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดตัวบ่งช้ี 2.1  การพัฒนาขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของหน่วยงานด้วย  

 หลักฐาน :  

OFU 1.8-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 

24 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ

ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 

2561) 

 5.มีการน าผลประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ  มาจัดท าแผน 

ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ  

ของผู้รับบริการ มาจัดท าแผนปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานตามแผนการพัฒนาขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของหน่วยงาน (OFU 1.8-5-1) ซ่ึงเป็นการด าเนินการในห้วงระหว่างการ

พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ 

 หลักฐาน :  

OFU 1.8-5-1 แผนปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 2 3 5 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-2 1-3 1-5 
3. คะแนนประเมิน 2.00 3.00 5.00 
4. ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดีมาก 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน - 4.50 
ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- 4.87 

คะแนนเฉลี่ย - 4.68 
ระดับคุณภาพ - ดีมาก 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีการบริหารงานในด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ของส านักงานบริหาร
กายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างชัดเจน 

- มีบุคลากรที่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน การดูแลพื้นที่ การปรับปรุงภูทัศน์ 
- มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการดูแลและปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาน

และมีความปลอดภัย 
- มีการสรุปผลการส ารวจการประเมินคุณภาพในการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและความ

ปลอดภัย ของส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- บางหน่วยงาน ยังไม่มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือสภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

- ทุกหน่วยงานควรสรุปผลการด าเนินงานตามแผนต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอจุดที่ควรปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

- การปฏิบัติงานมีความเส่ียงในด้านความปลอดภัยค่อนข้างสูง 
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีมาก ส่งผลให้ท างานล่าช้า 
- ผู้ใช้บริการยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงานตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่จะพัฒนา 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้น าเสนอขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่จะพัฒนา 

ในส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 16 หน่วยงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 

 หลักฐาน : 

OFU 2.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 

19 เมษายน 2561 

 2. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดแผนการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการน าเสนอแผนการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หรือการให้บริการของหน่วยงาน ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 16 หน่วยงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 

เมษายน 2561  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

OFU 2.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 

เมษายน 2561 

 

 3. ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน 

และ 12 เดือน ซึ่งมีหน่วยงานรายงานผลการการด าเนินงานทั้งส้ิน จ านวน 16 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 

100 

 หลักฐาน : 

OFU 2.1-3-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.3/ ว 78 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  

OFU 2.1-3-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.3/ ว 258 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 

 4. ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอน/การให้บริการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานตรวจสอบภายในได้มีการก ากับ ติดตามตามให้หน่วยงานประเมินผลการ

ด าเนินงานตามขั้นตอน/การให้บริการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  ซึ่งมีหน่วยงานรายงานผลการการ

ด าเนินงานทั้งส้ิน จ านวน 14 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 87.50 

 หลักฐาน : 

OFU 2.1-4-1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การพัฒนาขั้นตอน

การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน 

 5. ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานรายงาน

ผลการด าเนินงานให้ส านักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 เพื่อสรุป/วิเคราะห์ 

และน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2561 

 หลักฐาน : 

OFU 2.1-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.3/ ว 258 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 2.1-5-2 ร่างมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2561 (ในระบบ E-Meeting) 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 1 2 4 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1 1-2 1-3,5 
3. คะแนนประเมิน 1.00 2.00 4.00 
4. ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง ดี 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 4 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1. มีการจัดท าแผนการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารส านักงานอธิการบดี 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพฯ มีแผนพัฒนาโครงสร้างในการด าเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน คือมีแผนในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 (OFU 2.2-1-1) เพื่อให้แนวทาง

ในการปฏิบัติงานเป็นสามารถเป็นตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบ

กลไกในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร/แบบแปลน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 หลักฐาน : 

OFU 2.2-1-1 แผนการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารส านักงาน

อธิการบดี 

 2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของ

ระบบสาธารณูปโภค (OFU 2.2-2-1) 

 หลักฐาน : 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 2.2-2-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารส านักงานอธิการบดี 

 3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจใน

การให้บริการที่ได้ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ส านักงานอธิการบดี ในวันที่ 27 กันยายน 2561 (OFU 2.2-3-1)เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการ

ประเมิน 

 หลักฐาน : 

OFU 2.2-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 

กันยายน 2561 

 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจใน

การให้บริการด้านระบบสาธารณูโภค ปี ละ 2 ครั้ง โดยแบ่งผลการประเมินออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ

ส านักงานอธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมิน ระดับส านักงานอธิการบดี ภาพรวม 

คือ 3.62 และระดีบมหาวิทยาลัย ภาพรวม คือ 4,19 (OFU 2.2-4-1) 

 หลักฐาน : 

OFU 2.2-4-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจระดับส านักงานอธิการบดี 

 5. มีการน าข้อเสนอแนะจากข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงานหรือปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ด าเนินการน าเอาสรุปข้อคิดเห็นในการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงเป็ยแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 (OFU 2.2-5-1) เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 หลักฐาน : 

OFU 2.2-5-1 แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน - 4 5 
2. ข้อที่ได้คะแนน - 1-4 1-5 
3. คะแนนประเมิน 0.00 4.00 5.00 
4. ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ดี ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1-2 ข้อ 3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8-9 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1. แต่งต้ังคณะท างานลดใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ 2143/2560 (OFU 2.3-1-1) 

 หลักฐาน : 

OFU 2.3-1-1 ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              

ที่ 2143/2560 

 2.ประกาศ/แจ้งให้ข้าราชการ เจ้าพนักงานทราบแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ก าชับให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง 

 ผลการด าเนินงาน : จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 

2555 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

 หลักฐาน : 

OFU 2.3-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2555 เพื่อเป็น

แนวปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 

 3. บันทึกค่าปัจจัยต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ปรากฏขึ้นบนระบบ e-report ครบทุกปัจจัยและครบทั้ง 
12 เดือน 

 ผลการด าเนินงาน : ท าการบันทึกค่าปัจจัยต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ปรากฏขึ้นบนระบบ e-report 

ครบทุกปัจจัยและครบทั้ง 12 เดือน 

 หลักฐาน :  

OFU 2.3-3-1 ผลการด าเนินงานในระบบ e-report 

 4. คณะท างานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ 1 และบันทึกเลขที่รายงานการประชุมผ่านระบบ 
e-report 

 ผลการด าเนินงาน : ประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อก ากับติดตามและรายงานผลการใช้

พลังงาน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 

 หลักฐาน : 

OFU 2.3-4-1 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อก ากับติดตามและรายงานผล

การใช้พลังงาน ครั้งที่ 1/2561 

 5. คณะท างานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ 2 และบันทึกเลขที่รายงานการประชุมผ่านระบบ 
e-report 

 ผลการด าเนินงาน : ประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อก ากับติดตามและรายงานผลการใช้

พลังงาน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 

 หลักฐาน : 

OFU 2.3-5-1 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อก ากับติดตามและรายงานผล

การใช้พลังงาน ครั้งที่ 2/2561 

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

 ผลการด าเนินงาน : บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ e-report 

ครบ 12 เดือน 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

OFU 2.3-6-1 หน้าเว็บไซต์การบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผ่านระบบ e-report 

 7.บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ผ่านระบบ e-report ครบ 12 เดือน 

 ผลการด าเนินงาน : บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง ตลอดปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ e-

report ครบ 12 เดือน 

 หลักฐาน : 

OFU 2.3-7-1 หน้าเว็บไซต์การบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง ผ่านระบบ e-report 

 8.เช็คผลการประเมิน ถ้าการใช้พลังงานสูงหรือต่ าผิดปกติ หาเหตุผลถ้ามีให้บันทึกเหตุผลและค านวณ
ออกมาเป็นตัวเลข เพื่อจัดท าค าอุทธรณ์ กรณีท่ีไม่มีเหตุผลให้ไล่เช็คความถูกต้องของตัว 

 ผลการด าเนินงาน : มีการตรวจเช็คความถูกต้อง ทุกรอบเดือน 

 หลักฐาน : 

OFU 2.3-8-1 ตารางสรุปการเช็คความถูกต้องของข้อมูล 

 9. วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ก่อนเวลา 24:00 น เช็คความครบถ้วนของข้อมูล ความถูกต้องของ
ตัวเลข ตามรายการที่ 3) ถึง 7) 

 ผลการด าเนินงาน : ติดตามผลการประเมินตามรอบการประเมิน ก่อน วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

 หลักฐาน :  

OFU 2.3-9-1 ระบบ e-report.enrgy.go.th 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน - - 9 
2. ข้อที่ได้คะแนน - - 1-9 
3. คะแนนประเมิน - - 5.00 
4. ระดับคุณภาพ - - ดีมาก 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

9 9 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 

เกณฑ์การประเมิน เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

โดยมีเกณฑ์การประเมินร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละระหว่าง 0  - 100 แปล
ผล ได้ ดังน้ี 

0.00 – 24.99 ไม่มีความสุขเลย 
25.00 – 49.99 ไม่มีความสุข 
50.00 -  74.99 มีความสุข 
75.00 – 100 มีความสุขมาก 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน - - ร้อยละ 92 
2. ข้อที่ได้คะแนน - - - 
3. คะแนนประเมิน - - 4.60 
4. ระดับคุณภาพ - - ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

100 92 4.60 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จ านวนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงานบริหารและส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน 

 1. มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 กิจกรรม 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ก าหนดกิจกรรมที่ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ประจ าปี 2561 ทั้งหมด 25 

โครงการ เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงาน โดยส านักงานอธิการบดี ดังน้ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานความ
ร่มมือ 

สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

สดุดีวรีกรรมพระประทุมวร
ราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 

120,000  10 
พฤศจิกายน 

2560 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ทุ่งศรีเมือง 

 

 หลักฐาน : 

OFU 2.5-1-1 รายงานผลการด าเนินโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2560 

 2.มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรม 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังน้ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานความ
ร่มมือ 

สถานทีจ่ัดกิจกรรม 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
สดุดีวรีกรรมพระประทุมวร
ราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 

120,000  10 
พฤศจิกายน 

2560 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ทุ่งศรีเมือง 

สืบสานประเพณีแห่เทยีน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

350,000  28 
กรกฎาคม 

2561  

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ทุ่งศรีเมือง อ.วารินช า
ราบ จ.อุบลราชธานี 

 
 หลักฐาน : 

OFU 2.5-2-1 รายงานผลการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 

 3. มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 กิจกรรม 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 กิจกรรม ดังน้ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานความ
ร่มมือ 

สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

สดุดีวรีกรรมพระประทุมวร
ราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 

120,000  10 
พฤศจิกายน 

2560 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ทุ่งศรีเมือง 

สืบสานประเพณีแห่เทยีน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

350,000  28 
กรกฎาคม 

2561  

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ทุ่งศรีเมือง อ.วารินช า
ราบ จ.อุบลราชธานี 

จิตอาสาท าบญุ ตุนความดี 
วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

150,000  16 มกราคม 
2561 

วัดหนองป่าพง วัดหนองป่าพง อ.วา
รินช าราบ จ.
อุบลราชธาน ี

 

 หลักฐาน : 

OFU 2.5-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการจิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

 4. มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 - 5 
กิจกรรม 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5 กิจกรรม ดังน้ี 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานความ

ร่มมือ 
สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

สดุดีวรีกรรมพระประทุมวร
ราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 

120,000  10 
พฤศจิกายน 

2560 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ทุ่งศรีเมือง 

สืบสานประเพณีแห่เทยีน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

350,000  28 
กรกฎาคม 

2561  

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ทุ่งศรีเมือง อ.วารินช า
ราบ จ.อุบลราชธานี 

จิตอาสาท าบญุ ตุนความดี 
วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

150,000  16 มกราคม 
2561 

วัดหนองป่าพง วัดหนองป่าพง อ.วา
รินช าราบ จ.
อุบลราชธาน ี

โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระ
บรมวงศานุวง ประจ าปี 
2561 

130,000  18 กันยายน 
2561 

โรงเรียนอุบล
ปัญญานุกลู 

โรงเรียนอุบลปัญญานุ
กูล 

โครงการเผยแพร่งานบุญ
อีสาน บุญเดือน 8-12 และ
งานจุลกฐิน 

270,000 1-3 
พฤศจิกายน 

2561 
30 มกราคม 

2561 

วัดไชยมงคล 
วัดทุ่งศรีเมือง 

วัดไชยมงคล 
วัดทุ่งศรีเมือง 

 

 หลักฐาน : 

OFU 2.5-4-1 รายงานผลการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวง ประจ าปี 2561 

OFU 2.5-4-2 รายงานผลการด าเนินโครงการเผยแพร่งานบุญอีสาน บุญเดือน 8-12 และงานจุลกฐิน 

 5. มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 6 - 7 
กิจกรรม 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 7 กิจกรรม ดังน้ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานความ
ร่มมือ 

สถานทีจ่ัดกิจกรรม 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

มี เกณฑ์การประเมิน 
สดุดีวรีกรรมพระประทุมวร
ราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 

120,000  10 
พฤศจิกายน 

2560 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ทุ่งศรีเมือง 

สืบสานประเพณีแห่เทยีน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

350,000  28 
กรกฎาคม 

2561  

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ทุ่งศรีเมือง อ.วารินช า
ราบ จ.อุบลราชธานี 

จิตอาสาท าบญุ ตุนความดี 
วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

150,000  16 มกราคม 
2561 

วัดหนองป่าพง วัดหนองป่าพง อ.วา
รินช าราบ จ.
อุบลราชธาน ี

โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระ
บรมวงศานุวง ประจ าปี 
2561 

130,000  18 กันยายน 
2561 

โรงเรียนอุบล
ปัญญานุกลู 

โรงเรียนอุบลปัญญานุ
กูล 

โครงการเผยแพร่งานบุญ
อีสาน บุญเดือน 8-12 และ
งานจุลกฐิน 

270,000 1-3 
พฤศจิกายน 

2561 
30 มกราคม 

2561 

วัดไชยมงคล 
วัดทุ่งศรีเมือง 

วัดไชยมงคล 
วัดทุ่งศรีเมือง 

สานสมัพันธ์มิตรภาพไทย - 
ลาว ครั้งท่ี 14 

200,000 18 
พฤศจิกายน 
พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลยัจาก 
สปป ลาว เช่น 

มหาวิทยาลยัจ าปา
สัก มหาวิทยาลัย

สะหวันเขต 
มหาวิทยาลยัแห่ง

ซาดลาว  
มหาวิทยาลยั
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลยัเวียง

จัน และ 
มหาวิทยาลยัสุพา

นุวง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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มี เกณฑ์การประเมิน 
โครงการถนนเด็กเดิน 50,000  12 กันยายน 

2561 
จังหวัด

อุบลราชธาน ี
วัดบ้านแขม ต.เมือง
ศรีไค  
อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธาน ี

 

 หลักฐาน : 

OFU 2.5-5-1 รายงานผลการด าเนินโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว ครั้งที่ 14 

OFU 2.5-5-2 รายงานผลการด าเนินโครงการโครงการถนนเด็กเดิน 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559 - 2561 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน - - 5 
2. ข้อที่ได้คะแนน - - 1-5 
3. คะแนนประเมิน - - 5.00 
4. ระดับคุณภาพ - - ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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6. ผลการวิเคราะห์และประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

(SAR) ส านักงานอธิการบด ี

ระดับคุณภาพ 
ผลงาน 

เทียบเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย การประเมินตนเอง 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

1.1 กระบวนการพฒันาแผน  7 5.00 7 5.00 ดีมาก บรรลุ 

1.2 ระบบพฒันาบุคลากร 7 5.00 7 5.00 ดีมาก บรรลุ 

1.3  ภาวะผูน้ า 6 5.00 6 5.00 ดีมาก บรรลุ 

1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงาน
เรียนรู ้

5 5.00 5 5.00 ดีมาก บรรลุ 

1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5.00 5 4.00 ดี ไม่บรรล ุ

1.6 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

6 5.00 6 5.00 ดีมาก บรรลุ 

1.7 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

5 5.00 5 5.00 ดีมาก บรรลุ 

1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านัก/หนว่ยงานเทียบเทา่ 

5 5.00 5 5.00 ดีมาก บรรลุ 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

  5.00   4.50 
    

2.1. การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของหน่วยงาน 

5 5.00 4 4.00 ดี ไม่บรรล ุ
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

(SAR) ส านักงานอธิการบด ี

ระดับคุณภาพ 
ผลงาน 

เทียบเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย การประเมินตนเอง 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

2.2 ระบบการให้บริการสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบ
ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5 5.00 5 5.00 ดีมาก บรรลุ 

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

  5.00   4.87 
    

2.3 ผลการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

9 5.00 4 3.00 พอใช้ ไม่บรรล ุ

2.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

100 5.00 92 4.60 ดีมาก บรรลุ 

2.5 จ านวนกิจกรรมด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนนิการร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน   

5 5.00 5 5.00 ดีมาก บรรลุ 

รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว)   5.00   4.88 ดีมาก   
รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/
พันธกิจของหน่วยงาน 2 ตัว 

  5.00   4.68 
ดี   
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6. ผลลัพธ์ (หมวด 7 ตามเกณฑ์ EdPEx) 
ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในมี

ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ จ านวนทั้งส้ิน 12 ตัวช้ีวัด มีการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด จ านวน 7 
ตัวช้ีวัด และอยู่ระหว่างด าเนินการโดยมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายหมายที่ก าหนด 5 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

กลยุทธ์ 

จ านวนตัวช้ีวัด 

บรรลุค่า
เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและต่ า
กว่าเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

3 3 6 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2 1 3 

ตัวช้ีวัดการพัฒนาอัตลักษณ์ 2 0 2 

ตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ์ - 1 1 

รวม 7 5 12 
 
โดยตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดของการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดต่างๆดังนี้ 
ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน  

(ค่า
เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1 กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ระดับความส าเร็จเฉล่ียในการพัฒนา
โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง

ระดับ 5 5   



79 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน  
(ค่า

เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ความความเช่ือมั่นในการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดี 

 1.1 ร้อยละของหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดีที่มีการพัฒนางาน/ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากผลการ
ประเมิน ด้วยกระบวนการการจัดการ
ความรู้  

ร้อยละ 80 100   

 1.2 ระดับความพึงพอใจของ บุคลากร
ที่มีต่อการบริหารจัดการ ระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงแวดล้อม ใน
หน่วยงาน และส านักงานอธิการบดี 

ระดับ 4 4   

2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 
2.1 จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัล
หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้าง
ช่ือเสียงให้กับส านักงานอธิการบดี  

คน 2 2   

 2.2 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารในส านักงาน
อธิการบดี 

ระดับ 5 5   

3 ตัวช้ีวัดการพัฒนาอัตลักษณ์ 
3.1 ร้อยละเฉล่ียของบุคลากรที่มี
สมรรถนะด้านการให้บริการที่ดี ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คะแนน 4 4.38   
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ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน  
(ค่า

เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

 3.2 ร้อยละเฉล่ียของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส านักงาน
อธิการบดีจัดขึ้น  

ระดับ 80 89.45   

 โดยมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลมาจากยังไม่ครบตามช่วงเวลาที่
จัดเก็บ ดังนี้ 
ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน (ค่า

เป้าหมาย) 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามค่า

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1 กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
1.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80.00 0 อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อน ามา
ประมวลผลร้อยละของ
บุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 

 1.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ร้อยละ 92.00 0 อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อน ามา
ประมวลผลร้อยละของ
บุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร ภายในเดือนสิงหาคม 
2561 
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ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน (ค่า
เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

3 ตัวช้ีวัดการพัฒนา
เอกลักษณ์ 
3.1 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรทุก
ระดับต่อ
กระบวนการพัฒนา
ความรู้และทักษะของ
ส านักงานอธิการบดี 

ระดับ 4.00 0 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับต่อ
กระบวนการพัฒนาความรู้
และทักษะของส านักงาน
อธิการบดี ซึ่งในแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดส ารวจ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
และจะทราบผลระดับความ
พึงพอใจฯ ภายในเดือน
สิงหาคม 2561 

 
ส าหรับตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการและต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน 
(ค่า

เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1 กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการที่ดีและมีธรร
มาภิบาล 

ระดับ 5.00 4.04  ส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ 2561 ได้
พิจารณาและมีข้อตกลง
แนวทางและหลักเกณฑ์ใน
การ ประเมินตนเอง 
เช่นเดียวกันกับการ
ประเมินผลด าเนินงานมา
เป็นประจ าทุกปี  
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ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน 
(ค่า

เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

  คณะกรรมการฯได้ท า
การประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 16 คน ท า
การประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี 
(แบบสอบถาม) ผลการ
ประเมินพบว่า 
คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี มีผล
การด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ อยู่ในระดับ
ดี โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.04 

2 กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถ
นะสูง 

ร้อยละ 50.00 24.43  บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
(ระดับดีเด่น คะแนนอยู่ที่ 
90-100 คะแนน) จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.43 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ส านักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 มีตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงาน จ านวนทั้งส้ิน 17 ตัวช้ีวัด มีการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
จ านวน 10 ตัวช้ีวัด และอยู่ระหว่างด าเนินการโดยมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายหมายที่ก าหนด 6 
ตัวช้ีวัด และมีการปรับแผนการด าเนินงาน 1 ตัวช้ีวัด เพื่อบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานบริหารความเส่ียงต่อไป 
โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามกลยุทธ์ต่างๆ ได้ดังน้ี 

กลยุทธ์ 

 จ านวนตัวช้ีวัด 
บรรลุค่า

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและ

ต่ ากว่า
เป้าหมายที่

ก าหนด 

การปรับ
แผนการ

ด าเนินงาน รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

7 5 1 13 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 3 1 0 4 

รวม 10 6 1 17 

 

ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่ว
ยท่ีวัด 

แผน  
(ค่าป้า
หมาย) 

ผลการ
ด าเนินงา
นตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 
ก า ร ม อบ ห ม า ยอ า น า จ
หน้าที่ของผู้บริหารที่ เป็น
ลาย ลักษณ์ อักษร  ( กา ร

ร้อย
ละ 

100 0 เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมการ
จัดท า (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ก าหนดให้
การด าเนินการของส านักงานอธิการบดี 
ควรปรับจากการจัดท าค ารับรองการ
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ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่ว
ยท่ีวัด 

แผน  
(ค่าป้า
หมาย) 

ผลการ
ด าเนินงา
นตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างหน่วยงาน
ภายในส านักงานอธิการบดี) 
-ร้อยละของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดีที่มีการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

ปฏิบัติราชการ เป็นการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานระดับส านักงานอธิการบดี 
คือ ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดีที่มีการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

โดยตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 10 ตัวช้ีวัด มีรายละเอียดของการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดต่างๆดังนี้ 

ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน  
(ค่าป้า
หมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1 กลยุ ท ธ์ ที่  1  พัฒน า ร ะบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 
1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่น า
ระบบ E-meeting  มาใช้  

ร้อยละ 20 62.5   

 1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตเอกสารที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
การไม่น าระบบ E-meeting มา
ใช้  

ร้อยละ 40 94.19   

 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่น า
ระบบ E-document มาใช้  

ร้อยละ 20 100   
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ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน  
(ค่าป้า
หมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

 1.4 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตเอกสารที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
การไม่น าระบบ E-document 
มาใช้ระบบ  

ร้อยละ 40 77.97   

 1.5 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ 5 5   

 1.6 ร้อยละของคณะ/หน่วยงาน
ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

ร้อยละ 80 80   

 1.7 จ านวนกิจกรรมสร้างความ
ผู ก พั น ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก ร กั บ
บุคลากร  

กิจกรรม 3 3   

2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้
มีสมรรถนะสูง 
2.1  หน่วยงานในส า นักงาน
อธิการบดีมีกระบวนงานจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 80 100   

 2.2 จ านวนกิจกรรมที่จัดในการ
พัฒนาทักษะด้านการบริหารแก่
ผู้บริหารปัจจุบัน  

กิจกรรม 2 2   

 2.3 จ านวนกิจกรรมที่จัดในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้บริหาร 

กิจกรรม 2 2   

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 ตัวชี้วัด ซึ่ง
เป็นผลมาจากยังไม่ครบตามช่วงเวลาที่จัดเก็บ ดังนี้ 
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ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน (ค่า
เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1 กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาและบริหารงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล  

คะแนน 5 3   

 1.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา  เพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
- ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงาน   

ร้อยละ 3 1   

3 ก าหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รวม
ศูนย์หรือการเช่าเครื่องพิมพ์ (Printer) 
เป็นต้น  
-ร้อยละของค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน
ลดลงเมื่อเทียบกับการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ 5 3.76   

 กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  
2.1 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงาน
เรียนรู้   

คะแนน 5 3   



87 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานอธิการบด ี

ล าดับที่ กลยุททธ์/ตัวช้ีวัด หน่วยที่วัด แผน (ค่า
เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

 2.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและภูมิ
ทัศน์ของส านักงานอธิการบดีตามแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ  
-ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร อย่าง
น้อยในเรื่องประปาไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

คะแนน 5 3.1   

 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าตามสายงานโดยการ
เพิ่มพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ์  
-ระบบการพัฒนาบุคลากร  

คะแนน 5 3   

 


