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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report– SAR) ส านักงานอธิการบดี               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส านักงานอธิการบดี จะรับการตรวจประเมิน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และ 
องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการ
ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้   

องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรของส ำนัก/หน่วยงำนเทียบเท่ำเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำม
พันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงำน  
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ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน 1๗ 
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2๓ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การพัฒนาส านักงานอธิการบดีสู่สถาบนัเรียนรู้ ๒๙ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 3๑ 
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น้อยในเร่ืองประปา ไฟฟา้ ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
ต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report– SAR) ส านักงานอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) เป็นรายงานการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอันจะ
ส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การประเมินตนเองจึงก าหนดมาตรฐาน และ
ตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี รวม 2 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการประเมินตนเองโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1.1 ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.88 คะแนน 
ระดับดีมาก องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน 
ระดับพอใช้ 

1. จุดเด่น/แนวทางเสริม   
1.1 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
- มีข้อบังคับเก่ียวกับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
- มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงาน 
- มีปฏิทินการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 
- มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาพัฒนาตามระบบ PDCA 
1.2 องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
- มีการบริหารงานในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ของส านักงานบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 
- มีบุคลากรที่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน การดูแลพื้นที่ การปรับปรุงภูทัศน์ 
- มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการดูแลและปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาน

และมีความปลอดภัย 
2. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

2.1 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

- โครงสร้างการบริหารงานและข้อบังคับไม่ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการได้เบ็ดเสร็จ 
2.2 องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
- บางหน่วยงาน ยังไม่มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น 

คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือสภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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- ทุกหน่วยงานควรสรุปผลการด าเนินงานตามแผนต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอจุดที่ควรปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 

- การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยค่อนข้างสูง 
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีมาก ส่งผลให้ท างานล่าช้า 
- ผู้ใช้บริการยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของส านักงานอธิการบดี 
2.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ที่ตั้ง  เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธาน ี
ส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราช

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

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

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

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

ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย  พ.ศ.
2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116  ตอนที่ 139 ก เมื่อวันที่  27  ธันวาคม 2542  จัดตั้งคณะ
ศิลปศาสตร์ โดยการปรับสถานภาพและเปลี่ยนชื่อ ส านักงานอธิการบดีภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถรองรับ
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์และทั้งนี้ได้จัดตั้งส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไปพร้อมในคราวเดียวกัน  

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

1) ส านักกฎหมายและผลประโยชน์ (ปรับจากหน่วยวินัยและนิติการ)  
2) ส านักงานตรวจสอบภายใน (ปรับจากหน่วยตรวจสอบภายใน) 
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3) ส านักงานประกันคุณภาพและประเมินผลภายใน (รวมงานติดตามการปฏิบัติมาอยู่ในหน่วย
เดียวกัน) 

ในปี พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
หลักการ เพื่อเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ โดยให้แบ่งส่วนราชการ คือ 

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

ดังนั้นในด้านการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้ในปี พ.ศ. 
2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ืองโครงการจัดตั้งส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2549 ประกาศ        ณ วันที่ 22 มีนาคม 2549 
ดังนี้ 

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

และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั  ไดผ้่านความเห็นชอบให้
ก าหนดโครงสร้างส านักงานอธิการบดี ประกอบดว้ยหน่วยงานตา่ง ๆ  ดังนี้ 

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

ปรัชญา (ยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี สรา้งสติและปัญญาแก่สงัคมบนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์  (Vision)    
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารและสนับสนนุภารกิจของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ  (Mission) 
ส่งเสริม สนบัสนุน ให้บริการ และก ากับดูแลการด าเนนิงานตามภารกิจมหาวิทยาลยั 

2.3 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
2.3.1  อัตลักษณ์ 

 กัลยาณมิตร จิตอาสา พึ่งพาได ้

2.3.2 เอกลักษณ์ 
การเรียนรู้และพัฒนา 

 

2.4 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร   

                   
(                                  ) 

         
(                )

   
(               )

                                  
-                    
-              
-                    
-                                   
-                       

-        
-        
-                  
-          
-                  

-                       
-                             
-                           
-                           
                                           
-                       
-                                    
-                          
-                      
-                                         
-                        
-                                  
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2.5 รายชื่อกรรมการและคณะท างาน  

2.5.1 รายชื่อกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบคุคลและวิเทศสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั รองประธานกรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพนัธ์ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
- หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองกลาง                       กรรมการและเลขานุการ 

2.5.2 คณะท างานส านักงานอธิการบดี 
1. ด้านพัฒนาบุคลากร 

- ผู้อ านวยกองการเจ้าหนา้ที่ ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพนัธ์ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการฯ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
- สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร คณะท างาน 
- นายอภิชัย  สิงหาษา คณะท างาน 
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- นางอุษณี ค้อมศิรินทร ์ คณะท างาน 
- นางเกษร จรัญพรหมสิริ คณะท างาน 
- นางสาวชนัญชิตา สวัสดิพ์ันธ์ คณะท างาน 
- นางสาวยุวดี  ชูรัตน ์ เลขานุการ 

2. ด้านการวางแผน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา คณะท างาน 
- นายสนุทร  กมูลลึก คณะท างาน  
- นางสาวสิรินทรา พฒุิจนัทร์ คณะท างาน 
- นางทัศนีย์  ปญัญา คณะท างาน 
- นางอุษณี ค้อมศิรินทร ์ เลขานุการ 
- นายบัณฑิต บุญจูง ผู้ช่วยเลขานุการ  

3. ด้านการเงินและงบประมาณ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ คณะท างาน 
- นายสทุธิพร ชุมเสน คณะท างานและเลขานุการ 
- นายบัณฑิต บุญจูง ผู้ช่วยเลขานุการ 
- นางสาวภาวิตา ก้อนด้วง ผู้ช่วยเลขานุการ 
- นางสาววชิุดา เชาว์ศรีกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
- นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค ผู้ช่วยเลขานุการ 
- นางสาวลักขณา กอแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. ด้านการประกันคุณภาพ 
- รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง  คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน  คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
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- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่  คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
- นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์  เลขานุการ 

5. ด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
- รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองกลาง รองประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการฯ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพนัธ์ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ คณะท างาน 
- หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ คณะท างาน 
- นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์ เลขานุการ 
- สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
- นายอภิชัย  สิงหาษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน 
ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

กองกลาง 7 7 9 8 31 

กองการเจ้าหน้าที ่ 9 7 3 - 19 

กองคลัง 17 10 1 7 35 

กองบริการการศึกษา 5 11 - 11 27 
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หน่วยงาน 
ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

กองแผนงาน 6 3 1 - 10 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 1 8 - - 9 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 6 - - 7 

ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

9 16 9 44 78 

ส านักงานบริหารบัณฑติศึกษา 1 3 - 2 6 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 

1 4 - - 5 

ส านักงานพฒันาคุณภาพการศึกษา 2* 7* - - 9 

ส านักงานพฒันานักศึกษา 8 15 3 4 30 

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพบุคลากร 

- 1 4 - 5 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ - 4 - 1 5 

ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจยัฯ - 9 - - 9 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย - 3 - - 3 

ผลรวมทั้งหมด 67 114 30 77 288 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 โดย กองการเจ้าหน้าที ่

 
จ านวนบุคลากรแยกตามประเภทและระดับต าแหน่ง (เฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) 

ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ

กอง 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ 
ช านาญ

งาน 
ปฏิบัติงาน 

ผลรวม
ทั้งหมด 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป - 1 5 11 - - 17 
เจ้าหน้าที่วิจัย - - - 1 - - 1 
ช่างเขียนแบบ - - - - 1 1 2 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - - - 1 1 2 
ช่างเทคนิค - - - - 3 6 9 
ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ - - - - - 1 1 
นักตรวจสอบภายใน - 1 2 3 - - 6 
นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

- 
1 2 2 - - 5 

นักประชาสัมพนัธ ์ - 2 1 - - - 3 
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ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ

กอง 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ 
ช านาญ

งาน 
ปฏิบัติงาน 

ผลรวม
ทั้งหมด 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

- 
2 3 9 - - 14 

นักวิชาการเกษตร - 2 1 1 - - 4 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - - 2 - - 2 
นักวิชาการเงินและบัญชี - 3 7 8 - - 18 
นักวิชาการพัสด ุ - 1 5 - - - 6 
นักวิชาการศึกษา - 5 5 21 - - 31 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - - - 2 - - 2 
นักวิทยาศาสตร ์ - - - 2 - - 2 
นักวิเทศสัมพันธ ์ - - - 3 - - 3 
นิติกร - - 1 8 - - 9 
บุคลากร - 4 2 3 - - 9 
ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร - - - - 10 17 27 
ผู้อ านวยการกอง 3 - - - - - 3 
วิศวกร - 1 - 1 - - 2 
วิศวกรไฟฟ้า - 1 - 1 - - 2 
วิศวกรโยธา - 1 - - - - 1 
ผลรวมทั้งหมด 3 25 34 78 15 26 181 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 โดย กองการเจ้าหน้าที ่
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2.7 งบประมาณ  

หมวดรายจ่าย 

ได้รับอนุมัต ิ

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลากร    

-       เงินเดือนและค่าจา้งประจ า - - - 

-       ค่าจ้างชั่วคราว - 8,837,100.00 8,837,100.00 

รวมงบบุคลากร - 8,837,100.00 8,837,100.00 

งบด าเนินการ    

-       ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 4,843,800.00 80,330,600.00 85,174,400.00 

-       ค่าสาธารณูปโภค - - - 

รวมงบด าเนินการ 4,843,800.00 80,330,600.00 85,174,400.00 

งบลงทุน    

-       ค่าครุภัณฑ์ - 4,644,700.00 4,644,700.00 

-       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 4,000,000.00 4,000,000.00 

รวมงบลงทุน - 8,644,700.00 8,644,700.00 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป    

-       ค่าใช้จ่ายอุดหนนุ - 24,223,400.00 24,223,400.00 

-       ค่าจ้างพนักงาน - 29,715,500.00 29,715,500.00 

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป - 53,938,900.00 53,938,900.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,843,800.00 151,751,300.00 156,595,100.00 

  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดย กองแผนงาน 
 
หมายเหตุ 

1. เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างพนักงาน เงิ นงบประมาณแผ่นดิน ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
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2. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 
วันที่ 24 กันยายน 2559 ซึ่งไม่รวมงบประมาณที่มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 

3. งบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างพนักงาน เงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตั้งงบประมาณไว้ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

4. งบประมาณค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ตั้งงบประมาณไว้ที่
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 

2.8 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
2.8.1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ส านักงานอธิการบดี จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับ
นโยบาย หลักการและแนวทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเริ่มต้นจากกระบวนการวางแผน การ
ด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของส านักบรรลุ
เป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่าส านักสามารถสร้างศักยภาพทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.8.2  มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามแนวทางที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และพันธกิจสนับสนุน ส าหรับส านักงานอธิการบดี ด าเนินเฉพาะองค์ประกอบคุณภาพ
ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1 
การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานและองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชีส้ านักงานอธิการบดี รวมทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ โดยสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งก าหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร แยกตามประเภทดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี้เพิ่มตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี 2 ตัวบ่งชี้  
2.8.3  กลไกการประกันคุณภาพ 

กลไกการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดีที่ส าคัญและส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในส านัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้มีการทบทวนองค์ประกอบ
และหน้าที่ของคณะท างานการประกันคุณภาพ เพื่อท าหน้าที่ตามนโยบายที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี
ก าหนด ดังนี้ 

1. จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และแผนการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในส านักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ประสาน ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่บุคลากรของส านักงาน
อธิการบดี 

3. ติดตาม ประเมิน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
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4. เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี 
5. น าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ ส านักงานอธิการบดี ยังได้ก าหนดให้มีคณะท างาน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ  ของส านัก 

ดังนี้ 
1. คณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากร 
2. คณะท างานด้านด้านการวางแผนงาน 
3. คณะท างานด้านการเงินและงบประมาณ 
4. คณะท างานด้านประกันคุณภาพ 
5. คณะท างานด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล 

2.9  การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้คณะท างานด้าน
ต่างๆ น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2559 ไปพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ดังข้อมูลที่แสดงในองค์ประกอบและตัวชี้วัดๆ ในการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมี
ข้อเสนอแนะและผลการด าเนินการ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
การปรับปรุงภาพรวม 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจยังไม่ตอบโจทย์การน าองค์กรไปสู่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  

ได้มีการทบทวนตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยได้
มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ให้ทุก
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับส านักงาน 

 
การปรับปรุงรายองค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

1. แผนพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน  ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนบริหารอัตราก าลังตาม
แผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) 
เนื่ องจากบางหน่วยงานมีอัตราว่ างคงเหลือ และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2559 เห็นชอบกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2559-
2562) โดยส านักงานอธิการบดี ได้รับอัตราก าลังใหม่ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) เฉพาะหน่วยงานที่
จัดตั้งใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งาน
ส่งเสริมการศึกษานานาชาติ สังกัดส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
และศูนย์ เครื่องมือกลาง สังกัดส านักงานบริหารงานวิจัย 
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มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
นอกจากนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงาน
อธิการบดีได้ก าหนดเป้าหมายของบุคลากรที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  
ส าหรับการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานอธิการบดีก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร โดยได้มี
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนา
บุคลากร แล้วน ามาก าหนดหลักสูตรในการพัฒนา
บุคลากร ส านักงานอธิการบดี 

2. ควรมีการจัดสวัสดิการ โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี การประเมินความพึงพอใจ ให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานอธิการบดี  ได้จัดให้มีสวัสดิการและการ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี รวมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากร เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากรของส านักงาน
อธิการบดี มีดังนี้ 
1) การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้

มีแฟลตที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร จ านวน 6 หลัง 
2) การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ระหว่าง
วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา  

3) จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ และเป็น
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

4) จัดสวัสดิการรถรับส่งส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
และบุตรหลานบุคลากร      

5)  จัดสวัสดิการเยี่ยมป่วย เยี่ยมคลอด บุคลากร
ส านักงานอธิการบดี 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้น า 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีควรให้ 
ความส าคัญกับด าเนินงาน ตามกระบวนการประเมิน 
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ล่วงหน้า และน าผล
จากการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน  

ส านักงานอธิการบดี ได้มีการทบทวนแบบประเมินการ
ปฏิบัตหินา้ที่ของคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี โดยได้มีการปรับประเด็นข้อค าถามเพื่อให้เข้า
กับบริบทของส านักงานอธิการบด ีและได้มีการน าเสนอ
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน าไปประเมนิการด าเนนิงานของคณะกรรมการ
ประจ าส านัก 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

การก าหนดประเด็นความเสี่ยงควรมีการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากสถิติที่เกิดขึ้นหน่วยงาน 

คณะท างานด้านการวางแผน ระดับส านักงานอธิการบดี 
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่  17  มีนาคม  2560 โดย
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงได้ 5 ประเด็น โดยมีการระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ยง จากความเสี่ยงเดิมที่น ามา
ด าเนินการต่อในปี 2560 และผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อนของส านักงานอธิการบดี และจากการ
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน โดยมีความเสี่ยง 
3 ด้าน ด้านกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ด้านการ
ปฏิบัติงาน  ด้านบุคลากร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้น า 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี
ควรให้ ความส าคัญกับด าเนินงาน ตามกระบวนการ
ประเมิน ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
และน าผลจากการประเมินไป ปรับปรุงการบริหารงาน  
2. กระบวนการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ทิศ 
ทางการด าเนินงาน รวมถึง ผลการด าเนินงานของส านัก 
ยังเป็นการถ่ายทอดผ่านการมอบหมายผู้รับผิดชอบตาม
กลยุทธ์เพียงช่องทางเดียว ท าให้บุคลากรทราบถึงภาระ
งานที่รับผิดชอบเท่านั้น แต่ไม่เข้าใจถึงกระบวนการ วิธี
ด าเนินงานและจุดมุ่งหมาย ของเป้าประสงค์และ 
รับทราบถึงผลกระทบของ ผลการด าเนินงานร่วมกัน 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การด าเนินงานที่สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

1.ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ตามพันธ
กิจของหน่วยงาน  

ส านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เพื่อคัดเลือกกระบวนงานที่จะน ามาลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และได้มีการแจงแนวทางการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวไปยังหนว่ยงาน
เพื่อพิจารณาด าเนินการ 

2.การวางแผนการ ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
ร่วมกัน 

ส านักงานอธิการบดี ได้ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานเพื่อ
วางแผนการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 2.1 การพัฒนาขั้นตอน
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน โดย
มอบหมาย ให้ ส า นั ก ง า นตรวจสอบภาย ใน  เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการก ากับ ติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงานตามรอบไตรมาส ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
2.10 จ านวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ที่ร่วม ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพือ่การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน คณะท างานดา้นวางแผน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร     คณะท างานพฒันาบุคลากร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ภาวะผู้น า      คณะท างานดา้นการบริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้  คณะท างานพฒันาบุคลากร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง      คณะท างานดา้นวางแผน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ    
   

คณะท างานการเงินและ
งบประมาณ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน คณะท างานการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเทา่ 

คณะท างานดา้นการบริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัตงิานหรือการให้บริการของหน่วยงาน ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ส านักงานบริหารกายภาพฯ 
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ที่ร่วม ผู้รับผิดชอบ 

อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560 

 
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหนว่ยงาน 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- โครงสร้างการบริหารงานและข้อบังคับไม่ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการได้
เบ็ดเสร็จ 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของหนว่ยงาน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา พร้อมทั้งก าหนดตั วบ่งชี้และค่าเป้าหมายการ
ด าเนินงาน และน าเสนอคณะกรรมการของส านัก เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 
6/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560  

 หลักฐาน : 
OFU 1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
OFU 1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุม คร้ังที่ 6/2560 
วันที่ 31 สิงหาคม 2560   

 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

 ผลการด าเนินงาน : มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการมอบหมาย
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน และก าหนดให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี น าบรรจุในการแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (OFU 1.1-2-1) 

 หลักฐาน :  
OFU 1.1-2-1 รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจและก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ผลการด าเนินงาน : มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี โดย
การมอบหมายตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ให้สอดคล้อง
กับภารกิจหลักของหน่วยงาน และก าหนดให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี น าบรรจุในแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 OFU 1.1-3-1 

 หลักฐาน :  
OFU 1.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ส านักงานอธิการบดี 

 
 

4. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ โดยหน่วยงาน
ภายในส านักงานอธิการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 (OFU 1.1-4-1) 
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 หลักฐาน :  

OFU 1.1-4-1 รายงานผลการด าเนินงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ส านักงาน
อธิการบดี  

 
 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการของส านัก* 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ. 0529.5/ว 1100 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2560  เรื่อง ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  ส านักงานอธิการบดี ไตรมาส 3 (OFU 1.1-5-1) รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมคร้ังที่ 9/2560 (พิเศษ) วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 (OFU 1.1-
5-2)  

 หลักฐาน :  
OFU 1.1-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0529.5/ว 1100 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  เรื่อง ติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ส านักงานอธิการบดี 
ไตรมาส 3  
OFU 1.1-5-2 รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 (พิเศษ) 
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560  

 
 

6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการของส านัก* 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ. 0529.5/ว 1100 เมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2560 เรื่อง ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ส านักงานอธิการบดี ไตรมาส 3 (OFU 1.1-6-1) รายงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ในการประชุมคร้ังที่ 9/2560 (พิเศษ) วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 (OFU 1.1-6-2) 

 หลักฐาน :  
OFU 1.1-6-1 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0529.5/ว 1100 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  เรื่อง ติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ส านักงานอธิการบดี 
ไตรมาส 3 
OFU 1.1-6-2 รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 (พิเศษ) 
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560  
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7. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของส านัก* ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจ าปีหรือแผนกลยุทธ์ 

 ผลการด าเนินงาน : - 

 หลักฐาน : - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ ๖ ข้อ ๔  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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 และแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

 ผลการด าเนินงาน : แผนการบริหาร ส านักงานอธิการบดีบริหารอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลัง ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และแก้ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรไว้คราวละสี่ปี และต้อง
ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และการก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ก าหนดได้ ดังนี้ 1) กรอบ
อัตราก าลังส าหรับอัตราใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว    2) กรอบอัตราก าลังส าหรับการ
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แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ฯ 3) กรอบอัตราก าลัง
ส าหรับการต่อเวลาราชการ ฯ (OFU 1.2-1-1) 

ส านักงานอธิการบดีด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง ส าหรับอัตราใหม่ ของส านักงานอธิการบดี เฉพาะหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ งานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ สังกัดส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์เครื่องมือกลาง 
สังกัดส านักงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (OFU 1.2-1-2) 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ได้มี
มติเห็นชอบให้มีการแบ่งส่วนงานภายใน ของส่านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม สังกัดส่านักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม) ได้แก่ งานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังปี 2560 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 อัตรา (OFU 1.2-1-3) 

ส าหรับกรอบอัตราก าลังส าหรับการแต่งตั้งให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
ส านักงานอธิการบดีด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
ก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (OFU 1.2-1-4)  และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การก าหนดกรอบ
ของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (OFU 1.2-1-5)  

แผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร โดยศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการการพัฒนาบุคลากร และน ามาเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี ปี 2560 (OFU 1.2-1-6) 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-1-1 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีว่าดว้ย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 
2558 และแก้ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
OFU 1.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล (ก.บ.บ.) คร้ังที่ 13/2559 วาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
OFU 1.2-1-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2560 
OFU 1.2-1-4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  
OFU 1.2-1-5 ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
OFU 1.2-1-6 แผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินการบริหารบุคลากร โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการบริหารบุคลากรตามแผนกรอบอัตราก าลัง และ
การส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
ส านักงานอธิการบดี 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-2-1 รายงานผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
OFU 1.2-2-2 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 ผลการด าเนนิงาน : ส านักงานอธิการบดีได้จดัให้มีสวัสดิการและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี รวมทั้งการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้บุคลากร เพื่อให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดสวัสดิการส าหรับ
บุคลากรของส านักงานอธิการบดี มีดังนี้ 
3) การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแฟลตที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร จ านวน 6 หลัง 
4) การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ระหว่าง

วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
3) จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือคา่ฌาปนกิจศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
4) จัดสวัสดิการรถรับส่งส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบตุรหลานบุคลากร      
5)  จัดสวัสดิการเยี่ยมป่วย เยี่ยมคลอด บุคลากรส านักงานอธิการบดี 
     ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดี ได้มีการประเมินความพึงพอใจด้านสวัสดิการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 
และด้านการสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-3-1 รายงานการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

 4. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีได้มีระบบติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง เสนอรายงานผลการเข้าร่วมการ
พัฒนาตนเองต่อผู้บังคับบัญชา แล้วเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองนั้น และน าเสนอสิ่ง ที่จะ
น าไปใช้ในการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา  
ทั้งนี้ ระบบการติดตามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-4-1 ระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับบุคลากร โดย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณบุคลากรผ่านทางรูปเล่มคู่มือ และโปสเตอร์เผยแพร่จรรยาบรรณของ
บุคลากร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อให้บุคลากรได้ใช้เป็นหลักในการประพฤติและปฏิบัติ และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  
นอกจากนี้ เพื่อดูแลและควบคุมบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร ในโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 
2560 ณ แลโขง ริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีบุคลากรใหม่ของส านักงาน
อธิการบดีเข้าร่วมโครงการจ านวน 7 คน  

และปี 2560 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 มีมติให้ก าหนดวัฒนธรรม ของส านักงานอธิการบดี ด้วย ค าว่า “ส.น.อ.” โดยมี
ความหมาย ดังนี้  

โดยวัฒนธรรม ส.น.อ. สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น จรรยาบรรณ
ต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งส านักงานอธิการบดีได้จัด
ให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรม ส.น.อ. โดยให้บุคลากรส านักงานอธิการบดีเสนอรายชื่อบุคลากรที่คุณสมบัติตาม
วัฒนธรรม ส.น.อ. รวมจ านวน 15 คน และได้จัดให้มีการมอบรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560   

ส.น.อ. ความหมาย 
ส   = สื่อสาร สร้างสรรค์ สามัคคี  
        ส านึกดตี่อสังคม   

การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดค้นพัฒนางาน
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสามัคคี การท างานเป็นทีม 
การร่วมแรงร่วมใจ และยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

น   =  นอบน้อม การยิ้ม ไหว้ ทักทาย การให้บริการด้วยความนอบน้อม และ
เป็นมิตร 

อ   = องค์กร เอื้ออาทร โอบอ้อมอารี การจงรักภักดีต่อองค์กร การรักองค์กร การเคารพซึ่งกันและ
กัน การช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นใจซึ่งกันและกัน 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/2232 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
OFU 1.2-5-2 คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร 
OFU 1.2-5-3 โปสเตอร์ เผยแพร่จรรยาบรรณของบุคลากร 
OFU 1.2-5-4 เว็บไซต์การเผยแพร่จรรยาบรรณ 
OFU 1.2-5-5 รายงานการประเมินการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.2-5-6 รายงานผลการส่งเสริมวัฒนธรรม ส.น.อ. ปี 2560 

 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีได้จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-6-1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

 หลักฐาน : 
OFU 1.2-7-1 รายงานผลการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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* ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเป็นองค์คณะ
กรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
กรรมการรองอธิการบดีที่ ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าระดับกองเป็นกรรมการ (OFU 1.3-1-1 -OFU 1.3-
1-2) ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีความ สามารถทางการบริหารจัดการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
        คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี มีบทบาทหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตรน์โยบาย และแนวทางการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการการติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้กรอบการ
ท างานของส านักงานอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการด าเนินงาน ในด้านต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือน     
   นอกจากนี้ ส านักงานอธิการบดี มีคณะ ท างานด้านต่างๆ ของส านักงานอธิการบดี (OFU 1.3-1-3) ท าหน้าที่
ด าเนินงานและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนการเสนอต่ออธิการบดี พิจารณาอนุมัติและสั่งการ     
     การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีได้จัดการประชุมรวม 
7 คร้ัง (OFU 1.3-1-4) 

 หลักฐาน : 
OFU 1.3-1-1 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีว่าดว้ยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธกิารบดีลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2555 
OFU 1.3-1-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานทีี่ 2705/2557 ลงวันที ่16 ธันวาคม 2557 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.3-1-3 ค าสั่งมหาวิทยาลัย อุบลราชธานทีี่ 087/2560 ลงวันที่  11 มกราคม 2560 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะท างานดา้นต่างๆ ของส านกังานอธิการบดี 
OFU 1.3-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในปีงบประมาณ 2559 รวม 7 
คร้ัง (เดือนตุลาคม 2559- กันยายน 2560) 

 2. คณะกรรมการประจ าส านัก หรือคณะกรรมการบริหารส านัก* มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้า และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลการด าเนนิงาน :  คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินตนเองเก่ียวกับการด าเนนิงานตามบทบาทหน้าที่เปน็
ประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและมีข้อตกลงแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการ ประเมินตนเอง เช่นเดียวกันกับ
การประเมินผลด าเนนิงานมาเปน็ประจ าทุกปี (OFU 1.3-2-1) 
  คณะกรรมการฯได้ท าการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 12 คน ท าการประเมินโดยใช้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี (แบบสอบถาม) ผลการประเมินพบว่า 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี มีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.60 (OFU 1.3-2-2) 

 หลักฐาน : 
OFU 1.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 5.1 พิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการประเมินตนเอง
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ของคณะกรรมการประจ าส านัก 
OFU 1.3-2-2 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

 3.ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นผู้บริหารของส านักงาน
อธิการบดีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (OFU 1.3-
3-1 - OFU 1.3-3-2) และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะท างานด้านการวางแผน เป็นองค์คณะด าเนินการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี น าผลการแผนกลยุทธ์/แผนประจ าปี และตัวบ่งชี้ ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและท าการ
ถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคลากรในสังกัด (OFU 1.3-3-3) ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
มอบหมายงานในการประชุมภายในหน่วยงาน และมอบหมายภาระงานและตัวบ่งชี้ตามกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดีให้แก่บุคลากรในสังกัด (OFU 1.3-3-4) 
       นอกจากนี้ ได้น าแผนกลยุทธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองแผนงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี 
(OFU 1.3-3-5) 

 หลักฐาน : 
OFU 1.3-3-1 และ OFU 1.3-3-2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 
2564) 
OFU 1.3-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
OFU 1.3-2-4 ประชุม/แบบประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน/แบบมอบหมายงานและตัวบ่งชี้ให้กับบุคลากรของ
หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.3-3-5 ภาพหน้าจอโฮมเพจ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี เมนู : คลังเอกสาร – หน้า : 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 

 4.ผู้บริหาร มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัด 

 ผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  มีองค์ประกอบคือ ผู้บริหารของหน่วยงาน  ใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี (OFU 1.3-4-1- OFU 1.3-4-2) โดยเป็นผลการด าเนินงานของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ต่างๆ พร้อมทั้งน าผลการด าเนินงาน และแผนการพัฒนาการด าเนินงาน ไปสื่อสารให้บุคลากรที่ก ากับดูแล
รับทราบ  โดยจัดประชุมภายในหน่วยงานการสัมมนาเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (OFU 1.3-4-3) 
และท าการสื่อสารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต คือ โฮมเพจ และ Social Network ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การ
สื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตลอดเวลาที่ท าการสื่อสารด้วย (OFU 1.3-4-4) 
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 หลักฐาน : 

OFU 1.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
OFU 1.3-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
OFU 1.3-4-3 รายงานการประชุมของหน่วยงานตา่งๆ ในส านกังานอธิการบดี 
OFU 1.3-4-4 ภาพถ่ายโฮมเพจและสื่อสังคม ของหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี 

 5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักเต็ม
ตามศักยภาพ   

 ผลการด าเนินงาน : ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี (ระดับผู้อ านวยการกอง) มีการถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ในการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ
(OFU 1.3-5-1) 

 หลักฐาน : 
OFU 1.3-5-1 รายงานการประชุมของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

 6.ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผลการด าเนินงาน : ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี (ระดับผู้อ านวยการกอง) มีการถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ในการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ  

1) หลักประสิทธิผล ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี บริหารงาน และก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตาม
แผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี โดยการประชุมภายในหน่วยงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โดยมีคณะท างานด้านการวางแผนงาน (กองแผนงาน) รวบรวมและ
สรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ และมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวม
บรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี (OFU 1.3-6-1 - OFU 1.3-6-2) 
2) หลักประสิทธิภาพ  ส านักงานอธิการบดี มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ และจัดการ
ประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงาน และพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ทั้งนี้ การด าเนินงานที่ส าคัญ ในการวางแผน การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ ด้าน
การประกันคุณภาพภายใน และด้านอื่นๆ ที่ส าคัญได้ก าหนดตัวบ่งชี้และแนวทางการด าเนินงาน และ
มอบหมายให้คณะท างานด้านต่างๆ ของส านักงานอธิการบดี รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน (OFU 
1.3-6-3) 
3) หลักการตอบสนอง ทุกหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี มีการให้บริการด้านต่างๆ และสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบรกิารและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทุกหน่วยงานมีการจัดท าช่องทางรบัฟังความ
คิดเห็น และส ารวจความพึงพอใจเพื่อประเมินผลการให้บริการ ส าหรับน าไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้
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สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (OFU 1.3-6-4) 
4) หลักภาระรับผดิชอบ ส านักงานอธิการบดี ได้ตระหนกัถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว ้เพื่อสนองต่อความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยมีการมอบหมายงานและ
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ของการด าเนนิงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตาม
แบบประเมนิเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี (OFU 1.3-6-4) 
5) หลักความโปร่งใส ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานและข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตโดยจัดท าโฮมเพจทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสื่อสังคม (OFU 1.3-6-5) 
6) หลักการมีส่วนร่วม ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนนิงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมบุคลากรหรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เช่น การแต่งตั้งคณะท างานดา้นตา่งๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสนิใจในเร่ืองต่างๆ (OFU 1.3-6-6) 
      นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตา่งๆ ได้มีส่วนร่วมและปรึกษา หารอืการด าเนินงาน (ตามเอกสารหลักฐาน OFU 
1.3-6-7) 
7) หลักการกระจายอ านาจ ส านักงานอธิการบดี มีการมอบหมายภาระหนา้ที่และอ านาจการตดัสินใจในการ
ก ากับดูแลการด าเนินงาน เชน่ การแต่งตั้งคณะท างานดา้นตา่งๆ ของส านักงานอธิการบดี (ตามเอกสาร
หลักฐาน OFU 1.3-6-6)  
8) หลักนิติธรรม ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ต้องปฏบิัติงานตามกฎหมาย และมีการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศดา้นกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสาร
หลักฐาน OFU 1.3-6-7 ) 
9) หลักความเสมอภาค ส านักงานอธิการบดี มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและคา่จ้าง
อย่างเสมอภาค และมีการจัดสวสัดิการด้านการบ ารุงขวัญก าลังใจที่เท่าเทียมกัน (OFU 1.3-6-8) 
10) หลักมุ่งฉันทามติ ส านักงานอธิการบดี  มีการน าปัญหามาระดมสมองการแก้ปัญหาเพ่ือน ามาซึ่ง
แนวปฏิบัติร่วมกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ คณะท างาน
ด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติพิจารณา
ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ จากโครงการคนขยันประจ าเดือน/ประจ าปี เป็น โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ส.น.อ. เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งจะพิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ส.น.อ.  

หลักเกณฑ์การพิจารณาคนขยันประจ าเดือน/ประจ าปี ดังนี้ 
 ๑. ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป 
 ๒. ดูพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ส.น.อ. 
 ๓. ประเภทข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างจ้างเหมา 

รางวัล คือ ใบประกาศเกียรติบัตร มอบในวันแข่งขันกีฬาในโครงการกีฬาสัมพันธ์ สนอ. จ านวนรางวัล 
๑๕ รางวัล โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ชว่ง คือ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

OFU 1.3-6-1 บันทึกข้อความ กองแผนงาน ในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธส์ านักงานอธิการบดี 
OFU 1.3-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในวาระการายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
OFU 1.3-6-3 รายงานการประชุมภายในหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี ในการก ากับตดิตามผลการ
ด าเนินงาน 
OFU 1.3-6-4 แฟ้มเอกสารข้อมูลและหลักฐานการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบด ี
OFU 1.3-6-5 ค าสั่งมหาวิทยาลัย อุบลราชธานทีี่ 087/2560 ลงวันที่  11 มกราคม 2560 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะท างานดา้นต่างๆ ของส านกังานอธิการบดี 
OFU 1.3-6-6 ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ว่าดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี พ.ศ.2555  
OFU 1.3-6-7 ภาพถ่ายโฮมเพจ กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ : สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
OFU 1.3-6-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
OFU 1.3-6-9 ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ สงักัด
ส านักงานอธิการบดีในเว็บไซต์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โฮมเพจ : ภาพกิจกรรม 
http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_ event&id=11741 
OFU 1.3-6-9 ภาพกิจกรรมบคุลากรที่ได้รับรางวัลในโครงการ ส.น.อ. 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพฒันาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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 าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนนิงาน : คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2560 ในประเด็นการจัดการความรู้ ดังนี ้

1. จัดการความรู้ด้านการบริหารเอกสาร Online (E-document)      
2. จัดการความรู้ด้านการบริหารการประชุม (E-meeting) 

   3.  จัดการความรู้ด้านการบริหารเอกสาร (ลับ) 
            4.  จัดการความรู้ด้านการปฏิบัตงิานของพนักงานขบัรถยนต์ 
           5. การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั (R2R) 
ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560  

 หลักฐาน : 
OFU 1.4-1-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 แผนการจัดการความรู้  ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี 2560 

 2.ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของส านักอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 ผลการด าเนินงาน : คณะท างานด้านการจัดการความรู้ ได้น าเสนอแผนการจัดการความรู้ และก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เห็นชอบ ในคราวการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560 

 หลักฐาน : 
OFU 1.4-2-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 แผนการจัดการความรู้  ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี 2560 

 3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  เพื่อ
ค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 ผลการด าเนนิงาน : คณะท างานด้านจัดการความรู้ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนการ
จัดการความรู้ กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

1) CoP กลุ่มผู้ปฏบิัติงานดา้นการบริหารเอกสาร Online (E-document) ในส านักงานอธิการบด ีดังนี ้
          - คร้ังที่ 1 เมื่อวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 
          - คร้ังที่  2 เมื่อวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม  2560 
          - คร้ังที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม  2560 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
2) CoP กลุ่มผู้ปฏบิัติงานดา้นการบริหารการประชุม  (E-meeting)  ในส านักงานอธิการบดี ดงันี ้

          - คร้ังที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม  2560 
          - คร้ังที่ 2  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สงิหาคม  2560  

3) CoP กลุ่มผู้ปฏบิัติงานดา้นการบริหารเอกสาร (ลับ) ในส านักงานอธิการบดี  ดงันี้ 
          - คร้ังที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 4  กันยายน  2560 

4) CoP กลุ่มพนักงานขับรถ ในส านักงานอธิการบดี โดยมีเป้าหมาย 
          - คร้ังที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม  2560 
          - คร้ังที่ 2 เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน  2560 

 หลักฐาน : 
OFU 1.4-3-1  หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มต่าง ๆ ตาม
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมภาพถ่าย 

 4.มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 

 ผลการด าเนินงาน : คณะท างานด้านจัดการความรู้  ได้น าประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ทฤษฏ/ีความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลภายนอก มารวบรวมและเผยแพร่ทางเวปไวต์ KM ส านักงานอธิการบดี  
และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ดีตามหนังสือที่ ศธ 0529.2/ว 549 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 

 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 549 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 

 5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ผลการด าเนินงาน : ผลการส ารวจการน าแนวปฏิบัติที่ดี /องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในประเด็นนั้นๆน า ไปปรับใช้ในการท างาน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อ
น ามาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไปตามกระบวนการPDCA 

 หลักฐาน : 
OFU 1.4-5-1  ผลการส ารวจจากผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านนั้น 

 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=4400000000
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 ผลการด าเนินงาน : มีการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายวางแผน ระดับส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีหน้าที่คอยก ากับดูแล
ในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ตามค าสั่งคณะท างานด้านการวางแผน ระดับส านักงาน
อธิการบดี  

 หลักฐาน :  
OFU 1.5-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการวางแผน ระดับส านักงานอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่  
087/2560 ลงวันที่  11  มกราคม 2560  

 2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : มีการจัดประชุมคณะท างานด้านการวางแผน ระดับส านักงานอธิการบดี ในครั้งที่ 
1/2560  วันที่ 17  มีนาคม  2560 โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงได้ 5 ประเด็น โดยมีการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง จากความเสี่ยงเดิมที่น ามาด าเนินการต่อในปี 2560 และผลการวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนของส านักงานอธิการบดี และจากการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน โดยมีความเสี่ยง 3 ด้าน 



33 

รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
ด้านกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านบุคลากร  

 หลักฐาน :  
OFU 1.5-2-.1 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง ของส านักงานอธิการบดี วันที่ 12 
ตุลาคม 2559 

 3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงโดยมีประเด็น 

 ผลการด าเนินงาน : จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในข้อ 2 ได้มีการน ามาประเมินโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง ลงในแบบฟอร์มที่ส านักงานอธิการบดีก าหนด (แบบ R-IC2)และน า
ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับสูงและสูงมาก มาก าหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงระดับส านักงานอธิการบดี
ประจ าปีงบประมาณ 2560 และมีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผนเพื่อพิจารณา(ร่าง)
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับส านักงานอธิการบดีในการประชุมครั้งที่1/2560 วันศุกร์ที่ 14  มีนาคม 
2560 ที่ประชุมเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในครั้งที่ 
2/2560  วันจันทร์ที่ 27  มีนาคม พ.ศ.2560 เห็นชอบร่างแผนการบริหารความเสี่ยงระดับส านักงาน
อธิการบดี มีการจัดท าบันทึกที่ ศธ 0529.5/ว361  ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 จัดส่งแผนการบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 
เพื่อให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีด าเนินการตามแผน 

 หลักฐาน :  
OFU 1.5-3-1 รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงส านักงานอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 /บันทึกแจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 4.มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการของ
ส านัก*เพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 คร้ัง ครั้งที่ 1 ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 (ณ วันที่ 30 มีนาคม 
2560) และน าเสนอผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ต่อคณะท างานด้านการวางแผน ในครั้งที่ 2/2560
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 
15  มิถุนายน 2560 และตามหนังสือ ที่ ศธ 0529.5/ว 369 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560  เรื่องขอความ
อนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และครั้งที่ 2 ผลการด าเนินงานไตรมาส 
3 (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือที่ ศธ 0529.5/ว 769 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  2560 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะท างานด้านการวางแผน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9  สิงหาคม 2560  



34 

รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน :  

OFU 1.5-4-1 หนังสือที่ ศธ 0529.5/ว 369 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และหนังสือที่ ศธ 0529.5/769 ลงวันที่ 17 
กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
รายงานการประชุมคณะท างานด้านการวางแผน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

 5.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของส านัก*ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป 

 ผลการด าเนินงาน : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดี
ที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบรายงานผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และได้มีข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดและจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และกองแผนงานได้จัดท าหนังสือที่ ศธ 0529.5/ว 680 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอให้ด าเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  

 หลักฐาน :  
OFU 1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 15 
มิถุนายน 2560  บันทึกแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ที่  ศธ 0529.5/ว 680 ลงวันที่ 2 
มิถุนายน 2560 

 6.มีผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปีงบประมาณปัจจุบันและมีระดับ
ความเสี่ยงลดลง 

 ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณพ.ศ.2559 ได้มีการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับส านักงาน
อธิการบดีจ านวน 3 ความเสี่ยง และมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและบริบทของการบริหารความเสี่ยงและ
ส่งผลให้ในรอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีการจัดการความเสี่ยงให้ลดลงจ านวน 2 ความเสี่ยงได้แก่
ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณและความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณของบุคลากร และมีความเสี่ยงอีก 1 
ความเสี่ยงที่ยังด าเนินการไม่เสร็จน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 หลักฐาน :  
OFU 1.5-6-1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( ณ วันที่ 30 กันยายน  2560) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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 าเนนิงาน :   
  1. ส านักงานอธิการบดีมีแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  
  2. มีการด าเนินการใช้จา่ยเงินผ่านระบบ UBUFMIS และมีการรายงานงบประมาณผ่านระบบ UBUFMIS 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
  3. มีการรายงานและติดตามการใช้จ่ายเงนิตามแหล่งเงนิงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เป็นประจ า

ทุกเดือน  ตามบันทึกข้อความที ่ศธ 0529.3/263 ลว.4 สิงหาคม 2560 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และ 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2670 ลว. 4 สิงหาคม 2560 (เงินรายได้)  

 หลักฐาน :   
OFU 1.5-1-1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
OFU 1.5-1-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/263 ลว.4 สิงหาคม 2560 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
OFU 1.5-1-3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2670 ลว. 4 สิงหาคม 2560 (เงินรายได้) 
OFU 1.5-1-4 มีการน าข้อเสนอแนะของส านักงานอธิการบดี มาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงาน 

 2.มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน : 

   1. มีงบประมาณประจ าปสี าหรับจัดโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผนปฏบิัติการในการพฒันาหน่วยงานและ
บุคลากร โดยมีการจัดท าโครงการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร ดังนี้  
        1.)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศบริหารงานการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม  2559 ) 
         2).  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  
        3)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสารสนเทศด้านงบประมาณเก่ียวกับ การพัสดุ การเงิน 
และการบัญชี ในระบบ UBUFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” (ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 
2560) 

 หลักฐาน : 
OFU 1.5-2-1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศบริหารงานการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม  2559) 
OFU 1.5-2-2  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  
OFU 1.5-2-3  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสารสนเทศด้านงบประมาณเกี่ยวกับ การพัสดุ 
การเงิน และการบัญชี ในระบบ UBUFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” (ระหว่างวันที่ 9 – 10 
กันยายน 2560) 

 3. มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการของส านัก           
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 ผลการด าเนินงาน :  
    1. มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน และ ได้มีการจัดท ารายงาน “งบรายได้ 
– ค่าใช้จ่าย ประจ าไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3  ประจ าปีงบประมาณ 2560 และได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.3/2500 ลว. 25 กรกฎาคม 2560  

 หลักฐาน :    
OFU 1.5-3-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2500 ลว. 25 กรกฎาคม 2560 

 4.มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน :  
   มีการติดตามและแจ้งผลการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีให้
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดีเป็นประจ า และมีการเร่งรัด            
การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 4  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
0529.3/2316 ลว. 7 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ก าหนดการเร่งรัดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินและการกันเงิน
เหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ส านักงานอธิการบดี  

 หลักฐาน :  
OFU 1.5-4-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2316 ลว. 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ก าหนดการเร่งรัดการ
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินและการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภายใต้ส านักงานอธิการบดี 

 5.การติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการใช้จ่ายเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

 ผลการด าเนินงาน : 
      1) มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณ ภายใต้ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นประจ าทุกสิ้นเดือน  และแจ้งเวียนหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี เพื่อ
ตรวจสอบและยืนยันยอด 

 หลักฐาน :   
OFU 1.5-4-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/263 ลว.4 สิงหาคม 2560 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)               
OFU 1.5-4-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2670 ลว. 4 สิงหาคม 2560 (เงินรายได้) 

 6.  มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน 

 ผลการด าเนินงาน : มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงานของหน่วยงาน
ภายในส านักงานอธิการบดี และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 6/2560 ตามบันทึกข้อความที่ ศะ 0529.3/2868 ลว. 25 สิงหาคม 2560 

 หลักฐาน :  
OFU 1.5-5-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/2868 ลว. 25 สิงหาคม 2560 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 



38 

รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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 ทั้งนี้เป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย 

 ผลการด าเนนิงาน : ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนนิงานประกนัคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ยึด
การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบของ สกอ. และตามภารกิจของหน่วยงาน (OFU 1.7-1-1 และ OFU 
1.7-1-2) 
      มหาวิทยาลยัก าหนดให้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านกังานอธิการบดี ด าเนนิการเฉพาะองค์ประกอบ
คุณภาพ ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามพนัธกิจหลักของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย ตัวบง่ชี้ สกอ. 1 
องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ ตัวบง่ชีต้ามภารกิจของหน่วยงาน 2 ตัว  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานอธิการบดี มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ดงันี้ 

1. ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 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

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เม่ือสิ้นรอบปีการศึกษา 
5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (OFU 4.1-1-6)  

 ส าหรับกลไกการประกันคุณภาพ ที่ส าคัญ มีดงันี้ 
1. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

1.1 คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงาน รวมทั้ง
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  

1.2 คณะท างานประกันคุณภาพ น าเสนอนโยบาย แผนการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ 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) 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

OFU 1.7-1-1 นโยบายการประกันคุณภาพ 
OFU 1.7-1-2 คู่มือแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25560 
OFU 1.7-1-3 การก าหนดค่าเป้าหมายระดบัส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
OFU 1.7-1-4 บันทึกการติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 9 และ 12 เดือน 
OFU 1.7-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 
OFU 1.7-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคร้ังที่ 7/2560 
OFU 1.7-1-7 ค าสั่ง ม.อบ ที่ 087/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานดา้นตา่งๆ ของส านักงานอธิการบดี 
OFU 1.7-1-8 หนังสือเชิญบุคลากรร่วมให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
2559 
OFU 1.7-1-9 รายงานสรุปยอดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 2.มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการของส านักตามก าหนดเวลา และ  
3) การน าผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการท างานของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนนิงาน :  ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

1. การการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพภายใน ทุกสิ้นปี (OFU 1.7-2-1) 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และรายงาน

ข้อมูลในระบบ E-Document ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (OFU 1.7-2-2) และ (OFU 1.7-2-3) 
ส านักงานอธิการบดี น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก 

 หลักฐาน : 
OFU 1.7-2-1 บันทึกข้อความ เร่ือง การรายงานผลด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 9 และ 12 เดือน 
OFU 1.7-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 11 
กันยายน 2560 
OFU 1.7-2-3 รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ E-Document 

 3. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 

 ผลการด าเนนิงาน :    ส านักงานอธิการบดี มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจที่ส าคัญ และ
น าไปใช้ในการด าเนนิงานประกันคุณภาพ จ านวน 2 ฐาน คือ 

1. ระบบการสืบค้นรายงานการประชุม  
2. การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการ 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน : 

OFU 1.7-3-1 ระบบสารสนเทศของส านักงานอธิการบดี 

 4. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของส านัก 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดีได้ให้นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านัก (OFU 1.7-4-1) มาร่วมให้ในการให้ข้อมูล
ด้านการให้บริการ ทั้งในรูปแบบของการส ารวจความคิดเห็นต่างๆ เช่น การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  และการให้สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการในวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน (OFU 1.7-4-2) 

 หลักฐาน : 
OFU 1.7-4-1 บันทึกข้อความเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในปี 2559 
OFU 1.7-4-2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี ปกีารศึกษา 
2559 

 5. มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับ
หน่วยงานภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าโดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ, ส านักวิทยบริการ, ส านักอธิการบดี และ
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ (OFU 1.7-5-1) 

 หลักฐาน : 
OFU 1.7-5-1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเทา่ 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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 มีแผนในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 14/2559 และครั้งที่ 2/2560 ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและเครื่องมือในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ซึ่งเป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามแนวปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้
คุณภาพ จ านวน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มบุคลากร 2) กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 3) กลุ่มนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ด าเนินการตาม
แผนงาน 
      นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2559 และครั้งที่ 
2/2560 ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ครั้งที่ 2 (รอบ 1 
เมษายน - 31 สิงหาคม 2560) โดยปรับปรุงเครื่องมือในการส ารวจความพึงพอใจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เที่ยงตรงส าหรับการพิจารณาน าข้อมูลจากการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการให้สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

 หลักฐาน :  
OFU 1.8-1-1 รายงานการประชุมคณะ กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2559 วาระที่ 4.4 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวบ่งชี้ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
OFU 1.8-1-2 รายงานการประชุมคณะ กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2560 วาระที่ 3.3 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวบ่งชี้ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
OFU 1.8-1-3 รายงานการประชุมคณะ กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2560 วาระที่ 4.2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (รอบ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2560) ตัวบ่งชี้ 1.8 กระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

 2.มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ด าเนินงานตามแผนงานที่
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นชอบตามข้อ 1 

 หลักฐาน : 
OFU 1.8-2-1 รายงานผลการส ารวจความ  พึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 
OFU 1.8-2-2 รายงานผลการส ารวจความ  พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คร้ังที่ 2 (1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2560) 

 3.มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านัก อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในครั้งสุดท้ายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานอธิการบดี ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560 รวม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน มีผลการประเมินความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.977  จากคะแนนเต็ม 5.00 และครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.121  จากคะแนนเต็ม 5.00 

 หลักฐาน : 
เอกสารหลักฐานตาม 1.8-2-1 และ OFU 1.8-2-2) 

 4.มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อที่ประชุมคณะกรรมการของส านักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพื่อให้ข้อเสนอแนะในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาให้ปรับปรุงแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เที่ยงตรงส าหรับการพิจารณา
น าข้อมูลจากการประเมิน ไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการมาก
ยิ่งขึ้น 

 หลักฐาน : 
OFU 1.8-4-1 รายงานการประชุมคณะ กรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2560 วาระที่ 4.6 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม  2560) 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 5.มีการน าผลประเมินความพึงพอใจ หรือข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ มาจัดท าแผน
ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงาน : หน่วยงานต่างๆ น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาด าเนินการปรับปรุง และท าการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ แล้วส่งผลการด าเนินการให้คณะท างาน
ด้านบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สรุปรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

 หลักฐาน : 
OFU 1.8-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2560 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2 คร้ัง (เอกสารเพิ่มเติม) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการบริหารงานในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ของส านักงานบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 
- มีบุคลากรที่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน การดูแลพื้นที่ การปรับปรุงภูทัศน์ 
- มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการดูแลและปรับปรุงพื้นที่ให้สวย

งานและมีความปลอดภัย 
- มีการสรุปผลการส ารวจการประเมินคุณภาพในการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและความ

ปลอดภัย ของส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

- ทุกหน่วยงานควรสรุปผลการด าเนินงานตามแผนต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอจุดที่ควรปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 

- การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยค่อนข้างสูง 
- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีมาก ส่งผลให้ท างานล่าช้า 
- ผู้ใช้บริการยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 
  



45 

รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการใหบ้ริการของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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. ทุกหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่จะพัฒนา 

 ผลการด าเนินงาน : หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีทุกหน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

 หลักฐาน :  
OFU 2.1-1-1 สรุปการการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการบริการที่จะพัฒนาของหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี 

 2.ทุกหน่วยงานมีการก าหนดแผนการด าเนนิงาน 

 ผลการด าเนินงาน : ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีทุกหน่วยงาน มีการก าหนดแผน/ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานซึ่งก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน 

 หลักฐาน : 
OFU 2.1-2-1 สรุปการก าหนดแผนการด าเนินงานของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

 3.ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  

 หลักฐาน :  
OFU 2.1-3-1 สรุปการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

 4.ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนนิงานตามขัน้ตอน/การให้บริการที่ได้รับการพฒันาแล้ว 

 ผลการด าเนินงาน : ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอน/การ
ให้บริการที่ได้รับการพัฒนา  

 หลักฐาน : 
OFU 2.1-4-1 สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอน/การให้บริการของหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี 

 5.ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน : ทุกหน่วยมีการรายงานผลการด าเนินงานไปยังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามรอบระยะเวลา 6 

เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้แก่ ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ให้เป็นผู้ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
โดยส านักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมเพื่อรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 

 หลักฐาน : 
OFU 2.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2560 เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั 

 
หมายเหตุ 

1. ส านักงานอธิการบดี มีหน่วยงานในสังกัดทัง้สิน้ 16 หน่วยงาน ดังนี ้
- กองกลาง 
- กองแผนงาน 
- กองคลัง 
- กองบริการการศึกษา 
- กองการเจ้าหน้าที ่
- ส านักงานพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- ส านักงานบริหารบัณฑติศึกษา 
- ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
- ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ และท านบุ ารงุศิลปวฒันธรรม 
- ส านักงานพฒันานักศึกษา 
- ส านักงานบริหารกายภาพและสิง่แวดล้อม 
- ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
- ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
- ส านักงานตรวจสอบภายใน 
- ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
- ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 

2. กระบวนการ/ขั้นตอน แต่ละหน่วยงานเสนอชื่อกระบวนงาน แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 1 ข้อ 1 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการให้บรกิารสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจัดการขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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 าแผนการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารส านักงานอธิการบดี 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ประกอบด้วย งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ งานประปาและสุขาภิบาล งานสวนและสิ่งแวดล้อม งานบ าบัด
น้ าเสียและขยะมูลฝอย งานซ่อมบ ารุง 

 หลักฐาน :    
OFU 2.2-1-1 รายงานแผนการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 2.มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการตามแผนโดยการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 หลักฐาน :    
OFU 2.2-2-1 รายงานผลการปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2560 เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถน าแผนการปฏิบัติงานฯ มาใช้ในการจัดท างบประมาณของแต่ละปี 
อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติราชการ ของส านักงานอธิการบดี ให้สอดคล้อง
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
กับพันธกิจของส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการด้าน
ระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัยของอาคาร และบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ทั้งในระดับส านักงานอธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลคะแนนในภาพรวม คือ ระดับมหาวิทยาลัย 
คะแนน 3.93 ระดับส านักงานอธิการบดี คะแนน 3.96 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งได้รายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในวันที่ 21 กันยายน 2560 คร้ังที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมวาริน
ช าราบ ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

 หลักฐาน :   
OFU 2.2-3-1 รายงานการประชุมส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2560 

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

 ผลการด าเนินงาน : การส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค การรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร และบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งในระดับส านักงานอธิการบดี และ
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลคะแนนในภาพรวม คือ ระดับมหาวิทยาลัย คะแนน 3.93 ระดับส านักงาน
อธิการบดี คะแนน 3.96 จากคะแนนเต็ม 5 

 หลักฐาน :     
OFU 2.2-4-1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค  
การรักษาความปลอดภัยของอาคาร และบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส านักงานบริหารกายภาพและสิง่แวดล้อม ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
OFU 2.2-4-2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค  
การรักษาความปลอดภัยของอาคาร และบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 5.มีการน าข้อเสนอแนะจากข้อ 3 และ 4 มาปรบัปรุงการด าเนนิงานหรือปรับปรุงแผนการปฏบิัติงาน 

 ผลการด าเนินงาน : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมน าข้อเสนอ/ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนของข้อเสนอแนะมาพิจารณา/วิเคราะห์ ในการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบปีประมาณ 2561 และปีต่อไป เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต โดยส านักงานบริหารกายภาพฯ มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การทบทวน
แผนการปฏิบัติงานระยะ 5 ปี และเพื่อพิจารณาทบทวนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ างบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดูแลอาคารและระบบสาธารณูปโภคให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดซึ่งจะมีการขยายของมหาวิทยาลัยในอนาคต ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ  
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี หลังใหม่ (ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.6/ว
1753 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560) 
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มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มี เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐาน :  

OFU 2.2-5-1 แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2565 ( 5 ปี ) 
OFU 2.2-5-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.6/ว1753 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2560 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 1 ข้อ 1 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานประเมินตนเอง ส านักงานอธิการบดี                                                                                               

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ตาราง ส. 1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

ส านักงานอธิการบด ี
ผลงาน 
เทียบ

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  7 5.00 6 4.00  

1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 7 5.00 7 5.00  

1.3 ภาวะผู้น า 6 5.00 6 5.00  

1.4  การพัฒนาหน่วยงานสู่หนว่ยงานเรียนรู ้ 5 5.00 5 5.00  

1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 5.00 6 5.00  

1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 5.00 6 5.00  

1.7 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 5 5.00 5 5.00  

1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

5 5.00 5 5.00  

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 

2.1 การพัฒนาขั้นตอนการปฏบิัติงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงาน 

5 5.00 5 5.00  

2.2 ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั
ของอาคาร อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟา้ ระบบก าจัดของเสีย 
การจัดการขยะ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5 5.00 5 5.00  

รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว)   5.00    4.88 

รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน   5.00    5.00 

 
 
 


