
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ  
ตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ  

 
ของ  

มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏอุบลราชธานี  
Ubon  Ratchathani  Rajabhat University 

 
รอบ 12 เดอืน   

ระหว่างว ันท�ี 1 ตุลาคม 2552  ถึง  30 กันยายน 2553 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

ก

สารบัญ  

 หน้า 

คํารับรองการปฏบัิติราชการมหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ....... 3 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี.......................................................................... 5 

การประเมินผลการปฏบัิติงาน......................................................................................................... 7 

ตารางสรุปผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏบัิติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553  รอบ 12 เดือน......................................................................................................................... 20 

รายงานผลการปฏบัิติราชการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี รอบ 12 เดือน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 รายตัวชี�วัด ................................................................................................ 25 

มิติท�ี 1 มิติด้านประสิทธิผล ............................................................................................................. 27 

ตัวชี�ว ัดที� 1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง.................................................................................................... 29 

ตัวชี�ว ัดที� 2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...................................................... 31 

ตัวชี�ว ัดที� 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายที �สะท้อน

เอกลักษณ์ จุดเน้น รวมท�ังว ัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี.................................................................................................................................... 33 

ตัวชี�ว ัดที� 3.1 ระดับความ สําเร็จ  ในการให้บริการเสริมความแข็งแกร่งในวิชาชีพครู ................. 35 

ตัวชี�ว ัดที� 3.2 ระดับความสําเร็จในการให้บริการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการภายในองค์กร............................................................. 38 

ตัวชี�ว ัดที� 3.3 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื�องมาจาก

พระราชดําริ..................................................................................................................................... 41 

ตัวชี�ว ัดที� 3.4 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของ

สถาบันสู่ท้องถ�ิน.............................................................................................................................. 44 

ตัวชี�ว ัดที� 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคณุภาพ            

สมศ.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี..................................................................................... 47 

ตัวชี�ว ัดที� 4.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายด้าน

คณุภาพบัณฑติ................................................................................................................................. 49 

ตัวชี�ว ัดที� 4.1.1 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําและประกอบอาชีพ

อิสระ  ภายในระยะเวลา 1 ปี............................................................................................................ 50 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

ข

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้า 

ตัวชี�ว ัดที� 4.1.2 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จ

การศึกษา......................................................................................................................................... 53 

ตัวชี�ว ัดที� 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโ ท/เอก ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ท�ังใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก............................................ 55 

ตัวชี�ว ัดที� 4.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านการ

วิจ ัยและงานสร้างสรรค.์................................................................................................................... 58 

ตัวชี�ว ัดที� 4.2.1 ร้อยละของงานวิจ ัย และงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ทั�งใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา...................................... 59 

ตัวชี�ว ัดที� 4.2.2 ร้อยละของงานวิจ ัยหรืองานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา.................................................... 62 

ตัวชี�ว ัดที� 4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที�ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ�

และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที�เชื�อถือได้ต่ออาจารย์ประจํา/นักวิจ ัยประจํา................. 65 

ตัวชี�ว ัดที� 5  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล............................................ 68 

มิติท�ี 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ    71 

ตัวชี�ว ัดที� 6  ระดับความพงึพอใจต่อบัณฑติและบทบาทของอุดมศึกษา................................... 72 

ตัวชี�ว ัดที� 6.1  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติต่อบัณฑติ......................... 72 

ตัวชี�ว ัดที� 6.2  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย.................... 74 

ตัวชี�ว ัดที� 7  ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพที�ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื�อง.................................................................................................................... 75 

ตัวชี�ว ัดที� 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพภายในที�ก่อให้เกิดการพัฒนา

คณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง........................................................................................................ 75 

มิติท�ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏบัิติราชการ    82 

ตัวชี�ว ัดที� 8  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม....... 83 

ตัวชี�ว ัดที� 8.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน................................. 83 

ตัวชี�ว ัดที� 8.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม......................... 85 

ตัวชี�ว ัดที� 9 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา

การให้บริการ................................................................................................................................... 87 

ตัวชี�ว ัดที� 10  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต..................................... 90 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

ค

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้า 

ตัวชี�ว ัดที� 11  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา............................................................................................................................ 93 

มิติท�ี 4  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน   96 

ตัวชี�ว ัดที� 12  ระดับคณุภาพของการกํากับดแูลตามหน้าที�และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

และการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา ............................................... 98 

ตัวชี�ว ัตที� 12.1 ระดับคณุภาพของการกํากับดแูลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที�และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย.......................................................................................................... 98 

ตัวชี�ว ัดที� 12.2 ระดับคณุภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่           

การปฏิบัติ........................................................................................................................................ 103 

ตัวชี�ว ัดที� 13  ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ......................................................... 107 

ตัวชี�ว ัดที� 14  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา.............................. 112 

ตัวชี�ว ัตที� 14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา  

บุคลากรหลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑติ............. 112 

ตัวชี�ว ัดที� 14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ�ือการบริหารจัดการ

ภายในสถาบันอุดมศึกษา................................................................................................................. 117 

ตัวชี�ว ัดที� 15  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื�อพัฒนา

บุคลากรของ มหาวิทยาลัย............................................................................................................... 120 

ตัวชี�ว ัตที� 15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา............. 120 

ตัวชี�ว ัดที� 15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา................. 124 

ตัวชี�ว ัดที� 16  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลัย..................................................................................................................................... 128 

ตัวชี�ว ัดที� 17 ประสิทธิภาพของการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ............................................... 132 

ตัวชี�ว ัดที� 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างคณุคา่.............. 137 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 141 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 3.1 ....................................... 143 

ตัวอยา่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 3.2 ....................................... 148 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 3.3 ....................................... 167 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�วดัที� 3.4 ....................................... 168 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

ง

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้า 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 4.1.1 และ 4.1.2.................... 169 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 4.1.4..................................... 181 

ตวัอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 4.2.1..................................... 196 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 4.2.2..................................... 205 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 4.2.3..................................... 214 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 5........................................... 226 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 7.1........................................ 234 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 8.1 และ 8.2.......................... 261 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 9........................................... 266 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 10......................................... 274 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 11......................................... 278 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 12.1และ 12.2....................... 281 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 13......................................... 291 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที�14.1....................................... 292 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 14.2...................................... 297 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 15.1...................................... 308 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 15.2...................................... 315 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 16......................................... 319 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 17......................................... 324 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลตามตัวชี�ว ัดที� 18......................................... 331 

 
 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํารับรองการปฏบัิติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
 

1. คํารับรองระหว่าง 

 

นายสุเมธ  แย้มนุ่น                        เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา         ผู้รับคํารับรอง 

          และ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยว ัฒน ์ บุณฑริก    อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ผู้ท ําค ํารับรอง 

 

2. คํารับรองนี�เป็นคํารับรองฝ่ายเดยีว    มิใช่สัญญาและใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปี  เริ�มต�ังแต่ว ันที�   1  ตุลาคม  

2552    ถึงว ันที�  30  กันยายน  2553 

 

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ได้แก่  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ตัวชี�ว ัด    

ผลการปฏิบัติราชการ น�ําหนัก ข้อมูลพ�ืนฐาน เป้าหมาย /เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื�น ๆ 

ตามที�ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองนี� 

 

4. ข้าพเจ้า นายสุเมธ  แย้มนุ่น ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพ้จิารณาและเห็นชอบกบั

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ตัวชี�ว ัดผลการปฏิบัติราชการ น�ําหนัก ข้อมูล

พ�ืนฐาน   เป้าหมาย /เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอ�ืน ๆ ตามที�กําหนดในเอกสารประกอบท้าย

คํารับรองนี�  และข้าพเจ้ายินดจีะให้ค ําแนะนํา  กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผู้ช่วย

ศาสตราจารยช์ัยว ัฒน ์ บุณฑริก    ให้เป็นไปตามคํารับรองที�จัดทําข�ึนนี� 

 

5. ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยว ัฒน ์ บุณฑริก    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ทําความ

เข้าใจคํารับรองตาม 3 แล้ว ขอให้ค ํารับรองกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าจะมุ่งม�ันปฏิบัติ

ราชการให้เกิดผลงานที�ด ีตามเป้าหมายของตัวชี�ว ัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ�ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชน ตามที�ให้ค ํารับรองไว ้
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6. ผู้รับคํารับรองและผู้ท ํา ค ํารับรอง  ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได ้            

ลงลายมือชื�อไว้เป็นสําคัญ 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

• วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑติและการบริการวิชาการ

ที�มีคณุภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถ�ินและอนุภมิูภาคลุ่มแม่น�ําโขง” 

• พันธกิจ 

“ผลิตบัณฑติที�มีความรู้คู่คณุธรรมและมีทักษะที�ได้มาตรฐาน เพ�ือสนองตอบความต้องการของ

ชุมชนท้องถ�ินและประเทศชาติ โดยการบูรณาการการวิจ ัย การบริการชุมชน  การอนุรักษ์ศิลปว ัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม รวมถึงแนวคดิตามโครงการพระราชดําริ ผสานเข้ากับการเรียนการ

สอนภายใต้ระบบการบริหารจัดการที�โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ” 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับการจัดต�ังโดยมีว ัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ

และวิชาชีพช�ันสูง ทําการสอน วิจ ัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี

ทะนุบํารุงศิลปะและว ัฒนธรรม ผลิตครูและส่ง เสริมวิทยฐานะครู  โดยมีภาระหน้าที�ตามกฎหมาย ที�ได้ระบุ

ไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี� 

1)  แสวงหาความจริงเพื�อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   บนพ�ืนฐานของภมิูปัญญาท้องถิ�น  ภมิูปัญญาไทย  

และภมิูปัญญาสากล 

 2)  ผลิตบัณฑติที�มีความรู้คู่คณุธรรม  สํานึกในความเป็นไทย   มีความรักและความผูกพันต่อท้องถ�ิน  

อีกท�ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน   เพ�ือช่วยให้คนในท้องถ�ินรู้เท่าทันการเปลี�ยนแปลง  การผลิต

บัณฑติดังกล่าว  จะต้องให้มีจ ํานวนและคณุภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑติของประเทศ 

 3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคณุคา่  ความสํานึก  และความภมิูใจในว ัฒนธรรมของท้องถ�ิน

และของชาติ 

 4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน   ผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถ�ินให้มีจิตสํานึก

ประชาธิปไตย   คณุธรรม  จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ�ินเพ�ือ

ประโยชน์ของส่วนรวม 

 5)   เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู   ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพ

และมาตรฐานที�เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช�ันสูง 

 6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื�อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ�ิน  และองค์กรอ�ืนท�ังในและต่างประเทศ  เพ�ือการพัฒนาท้องถ�ิน 
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 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ�ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารง 

ชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ�ิน   รวมถึงการแสวงหาแนวทาง  เพ�ือส่งเสริมให้เกิด การจัดการ  

การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างสมดลุและย�ังยืน 

 8)  ศึกษา  วิจ ัย  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื �องมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพ�ือการพัฒนาท้องถ�ิน 

 

• ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

 1)   พัฒนาและยกระดับกลไกการผลิตบัณฑติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
2)  เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจ ัย 
3)  พัฒนาระบบการบริการวิชาการ  และการสืบสานโครงการในพระราชดําริ  ให้มีความ

ครอบคลุม และต่อเนื�อง  
4)  ส่งเสริม  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อมให้อยู่

ในวิถีชีวิตของชุมชนท�ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5)  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ  โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 

• เป้าประสงค์  

1. ประชาชนในอนุภมิูภาคเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และ        

มีความรู้ความสามารถ  พ�ึงพาตนเองได้มากข�ึน 

2. เพ�ิมการผลิตและพัฒนากําล ังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตามแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

3. ผลผลิตจากบริการของมหาวิทยาลัย   (การผลิตบัณฑติ  การวิจ ัย  การบริการวิชาการ  และ    

การทํานุบํารุงศิลปะและว ัฒนธรรม) มีปริมาณและคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการยอมรับมา กข�ึน 

4. บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันในระหว่างส่วนงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. เครือขา่ยความร่วมมือระหว่างองค์กร  ท�ังในและนอกประเทศ มีปริมาณหน่วยปฏิบัติ  

กิจกรรม และ ผลการให้บริการมากขึ�น 

6. สถานการณ์การให้บริการของมหาวิทยาลัยมี ความหลากหลายท�ังในเชิงเนื�อหา เทคนิค 

วิธีการและกลุ่มผู้รับบริการ  

7. การปฏิบัติราชการ/ การให้บริการของส่วนงานต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ

คณุภาพสูงขึ�น ผู้รับบริการมีความพงึพอใจมากขึ�น 

8. บุคลากร  ระบบบริหารจัดการ  ระบบฐานข้อมูล  การจัดการความรู้  และ  การจัดการ

สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
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การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

มิติสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประกอบด้วย    

มิติ  4   ด้าน น�ําหนักรวมร้อยละ 100  ดังนี� 

1.  มิติที� 1  มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 45 

2.  มิติที� 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ    ร้อยละ 15 

3.  มิติที� 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   ร้อยละ 10 

4.  มิติที� 4  มิติด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย  ร้อยละ 30 

  

การประเมินสําหรับส่วนราชการ  คํานวณจากผลคะแนนถ่วงนํ�าหนักของมิต ิ4 ด้าน ดังนี� 
 

ผลคะแนน นํ�าหนัก (%) 
เป้าหมาย /เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

1. ผลคะแนนถ่วงน�ําหนักของมิติด้าน

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  
45 1 2 3 4 5 

2. ผลคะแนนถ่วงน�ําหนักของมิติด้าน

คณุภาพการให้บริการ   
15 1 2 3 4 5 

3. ผลคะแนนถ่วงน�ําหนักของมิติด้าน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   
10 1 2 3 4 5 

4. ผลคะแนนถ่วงน�ําหนักของมิติด้าน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 
30 1 2 3 4 5 

รวม 100      
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มิติท�ี 1  มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏบัิติราชการ   นํ�าหนักในการคํานวณผลคะแนน  ร้อยละ  45 

ประกอบด้วยตัวชี�วัดผลการปฏบัิติราชการ   ดังนี� 

 

ตัวชี�วัดท�ี 1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

 

ร้อยละ 5 

ตัวชี�วัดท�ี 2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ร้อยละ 5 

ตัวชี�วัดท�ี 3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย ที�สะท้อน

เอกลักษณ์ จุดเน้น รวมท�ังว ัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

 

ร้อยละ 10 

ตัวชี�วัดท�ี 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคณุภาพ 

สมศ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

ร้อยละ 20 

ตัวชี�วัดท�ี 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล ร้อยละ 5 

 

ตัวชี�วัดท�ี 1  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวง (ร้อยละ 5)  

 

 

ตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมูลพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

1.  

 

 

          

2.  

 

 

          

นํ�าหนักรวม ... ถ่วงนํ�าหนักเป็นร้อยละ  5 

 

 

รายละเอียดเป็นไปตามคํารั บรองของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ตัวชี�วัดท�ี 2  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ร้อยละ 5)   

 

 

ตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมูลพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

1.  

 

 

          

2.  

 

 

          

… 

... 

... 

          

นํ�าหนักรวม ... ถ่วงนํ�าหนักเป็นร้อยละ   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเป็นไปตามคํารับรอง ของ สกอ. 
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ตัวชี�วัดท�ี 3  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย ที�สะท้อนเอกลักษณ์ 

จุดเน้น รวมท�ังว ัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ร้อยละ 10) 

มีดังต่อไปนี� 

 

ตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมูลพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

3.1 ระดับความสําเร็จใน

ก า ร ใ ห้บ ริก า ร เ ส ริม

ค ว า ม แ ข็ง แ ก ร่ง ใ น

วิชาชีพครู     

2.5 3 n/a n/a 1.6875 1 2 3 4 5 

3.2 ระดับความสําเร็จใน

การให้บริการพัฒนา

ศักยภาพการใช้

คอมพวิเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ�ือการบริหารจัดการ

ภายในองค์กร 

2.5 3 n/a n/a 1 1 2 3 4 5 

3.3 ระดับความสําเร็จของ

การส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื�อง          

มาจากพระราชดําริ   

2.5 3 n/a n/a 4 1 2 3 4 5 

3.4 ระดับความสําเร็จและ

ประสิทธิผลของแผนการ

ให้บริการวิชาการตาม 

พันธกิจของสถาบันสู่

ท้องถ�ิน  

2.5 5 5 5 1.1666 1 2 3 4 5 
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ตัวชี�วัดท�ี 4 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคณุภาพ สมศ. ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ร้อยละ 20)  มีดังต่อไปนี� 

 

ตวัชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมลูพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิต 
10  

4.1.1 ร้อยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที �ได้งาน

ทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

4 70 70.98 83.74 41.66 60 65 70 75 80 

4.1.2 ร้อยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที �ได้งาน

ทําตรงสาขาท�ีสําเร็จ

การศึกษา  

3 65 62.14 55.69 53.29 61 63 65 67 80 

4.1.4  ร้อยละของบทความ

วิทยานิพนธป์ริญญาโทหรือ

เอก ท�ีตีพิมพ์เผยแพร่ท�ังใน

ระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อจํานวน

วิทยานิพนธป์ริญญาโทหรือ

เอก  

3 20 20.83 7.55 44.14 12 14 16 20 50 

4.2 มาตรฐานด้านงานวิจยั

และงานสร้างสรรค์  
10  

4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ท�ีตีพิมพ ์

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์

ประจําและ/หรือนักวิจัย

ประจํา  

 

 

4 15 13.80 9.76 22.90 6 8 10 15 30 
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ตวัชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมลูพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ท�ี

นํามาใช้อันก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างชัดเจนต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือ

นักวิจัยประจํา 

3 10 n/a 0.23 1.36 6 8 10 12 20 

4.2.3 ร้อยละของผลงาน

วิชาการที�ได้รับหนังสือ

รับรองการแจ้งข้อมูล

ลิขสิทธิ�และ/หรือได้

รับรองคณุภาพจาก

หน่วยงานที�เชื�อถือไดต่้อ

อาจารย์ประจํา/นักวิจัย

ประจํา  

3 70 n/a n/a 124.71 40 55 70 85 100 

นํ�าหนักรวม 20  

 

 

ตัวชี�วัดท�ี 5  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล (ร้อยละ 5)  มีดังต่อไปนี�  
 

ตวัชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมลูพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

5 ระดับความสําเร็จใน

การพัฒนาสถาบันสู่

ระดับสากล 

5 3 n/a 3.50 4.00 1 2 3 4 5 

นํ�าหนักรวม 5          

นํ�านักรวมมติทิี� 1 45          
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มิติท�ี 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  นํ�าหนักในการคํานวณผลคะแนน ร้อยละ  15  

 โดยมีตัวชี�วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ�าหนัก   เป้าหมาย    และเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี� 

 

ตวัชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมลูพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

คุณภาพการให้บริการ 15  

6 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตและความพึง

พอใจของนิสิตนักศึกษา  

10  

6.1ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตต่อบัณฑิต 

5 75 82.54 83.40 83.66 65 70 75 80 85 

6.2 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัย 

5 75 n/a n/a  79.84 65 70 75 80 85 

การประกนัคุณภาพ 5  

7 ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพท�ีก่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง 

7.1 ระดับความสําเร็จ

ของการประกันคณุภาพ 

ภายในท�ีก่อให้เกิด 

การพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื�อง 

5 3 4 3 3.50 1 2 3 4 5 

นํ�าหนักรวมมติทิี� 2  15  
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มิติท�ี 3   มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏบัิติราชการ  นํ�าหนักในการคํานวณผลคะแนน ร้อยละ  10 โดยมี

ตัวชี�วัดผลการปฏบัิติราชการ นํ�าหนัก เป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี� 

 

ตวัชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมลูพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

  การบริหารงบประมาณ 

 8 ร้อยละของอัตราการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุและรายจ่ายในภาพรวม  

8.1 ร้อยละของการเบกิ

จ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทนุ 

1.5 75 39.71 44.31 63.41 69 72 75 78 81 

8.2 ร้อยละของการเบกิ

จ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายในภาพรวม 

1.5 94 n/a n/a  n/a 92 93 94 95 96 

  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  

9 ระดับความสําเร็จของ

ร้อยละเฉลี�ยถ่วง 

น�ําหนักในการรักษา 

มาตรฐานระยะเวลาการ

ให้บริการ 

3 3 4.91 4.500 4.63 1 2 3 4 5 

  การจดัทําต้นทุนต่อหน่วย  

10 ระดับความสําเร็จ

ของการจัดทําต้นทนุต่อ

หน่วยผลผลิต  

3 3 4 4 4.40 1 2 3 4 5 

  ประสิทธภิาพการใช้พลงังาน  

11 ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการตาม 

มาตรการประหยัด

พลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา  

1 3 2 5 5 1 2 3 4 5 

นํ�าหนักรวมมติทิี� 3 10  
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มิติท�ี 4  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน นํ�าหนักในการคํานวณผลคะแนน ร้อยละ  30 

โดยมีตัวชี�วัด  ผลการปฏบัิติราชการ นํ�าหนัก เป้าหมาย  และ เกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี� 

 

ตวัชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมลูพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

  การบริหารการศึกษา 

12 ระดับคณุภาพของ

การก ํากับดแูลตาม

หน้าท�ีและบทบาทของ

สภามหาวิทยาลัยและ

การถ่ายทอดเป้าหมาย

จากสภามหาวิทยาลัยสู่

มหาวิทยาลัย 

          

12.1 ระดับคณุภาพของ

การก ํากับดแูล

มหาวิทยาลัยตามหน้าท�ี

และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัย 

5 3 2.95 4.696 5 1 2 3 4 5 

12.2 ระดับคณุภาพของ

การถ่ายทอดเป้าหมาย

ของสภามหาวิทยาลัยสู่

การปฏิบัติ 

5 3 n/a n/a  5 1 2 3 4 5 

  การเสริมสร้างธรรมาภบิาล  

13 ระดับความสําเร็จใน

การให้ความสําคัญกับ

ผู้รับบริการและการเปิด

โอกาสให้ประชาชนแสดง

ความคดิเหน็และร่วม

ติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบัติราชการ 

2 3 2 5 2.91 1 2 3 4 5 

  การจดัการสารสนเทศ 
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ตวัชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมลูพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

14 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลอุดมศึกษา  

          

14.1 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลอุดมศึกษา

ด้านนักศึกษา บคุลากร 

หลักสูตร และการเงิน

อุดมศึกษา และระบบ

ฐานข้อมูลภาวะการมี

งานทําของบัณฑิต 

1 3 3.8 2.3333 3.30 1 2 3 4 5 

14.2 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเพ�ือการ

บริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย 

2 3 n/a n/a n/a 1 2 3 4 5 

  การบริหารการศึกษา 

15 ระดับความสําเร็จ

ของแผนพัฒนา

บคุลากรและการจัดการ

ความรู้เพื�อการพัฒนา

บคุลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา 

          

15.1 ระดับความสําเร็จ

ของแผนพัฒนา

บคุลากรของ

มหาวิทยาลัย 

2.5 3 5 3.98 3.10 1 2 3 4 5 

15.2 ระดับความสําเร็จ

ของการจัดการความรู้

ของมหาวิทยาลัย 

2.5 3 n/a 2.00 n/a 1 2 3 4 5 

  การปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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ตวัชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า  

หมาย 

ปี 2553 

ข้อมลูพื�นฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 

16 ระดับความสําเร็จ

ของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย์ของ

สถาบันอุดมศึกษา 

3 3 1 1 3.05 1 2 3 4 5 

  หลกัสูตรและการเรียนการสอน  

17 ประสิทธิภาพของ

การสอนท�ีเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 

5 3 4 5 3.00 1 2 3 4 5 

18 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการที�

สร้างคณุคา่ 

2 3 n/a n/a  3.00 1 2 3 4 5 

นํ�าหนักรวมมติทิี� 4 30  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

รอบ 12 เดือน   ประจําปีงบประมาณ  2553 
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ตาราง   สรุปผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏบัิติร าชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

                 มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี (กลุ่ม 2)                                                               รอบ   6  เดือน 

                สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ                        (P)   รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี�วัดผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 

นํ�าหนกั 

(ร้อยละ ) 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน 

ที�ได้ 

ถ่วง

นํ�าหนกั 

มิติที� 1 มิติด้านประสิทธผิ ลตามแผนปฏิบตัิราชการ (นํ�าหนกัร้อยละ  45) 

ตัวชี�วัดที� 1 ระดับความสําเร็จของร้อย

ละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0500 

ตัวชี�วัดที� 2 ระดับความสําเร็จของร้อย

ละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุ

เป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0500 

ตัวชี�วัดที� 3  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนกัในการบรรลุเป้าหมายที �สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมท�ังวัตถุประสงค์เฉพาะ

ตามพระราชบญัญตัิของสถาบนัอุดมศึกษา (นํ�าหนักร้อยละ  10) 

ตัวชี�วัดที� 3.1 ระดับความสําเร็จในการ

ให้บริการเสริมความแข็งแกร่งใน

วิชาชีพครู ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 

ระดับ  

5 5.0000 0.1250 

3.2 ระดับความสําเร็จในการให้บริการ

พัฒนาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ�ือการ

บริหารจัดการภายในองค์กร ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 

ระดับ 

 5 5.0000 0.1250 

ตัวชี�วัดที� 3.3  ระดับความสําเร็จของ

การส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน

เนื�องมาจากพระราชดําริ ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 

ระดับ 

 5 5.0000 0.1250 

ตัวชี�วัดที� 3.4  ระดับความสําเร็จและ

ประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการ

ตามพันธกิจของสถาบนัสู่ท้องถิ�น ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 

ระดับ 

 5 5.0000 0.1250 

ตัวชี�วัดที� 4 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนกัในการบรรลุมาตรฐานคณุภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

(นํ�าหนกัร้อยละ  20) 

4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต (นํ�าหนกัร้อยละ  10) 



       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
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ตัวชี�วัดผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 

นํ�าหนกั 

(ร้อยละ ) 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน 

ที�ได้ 

ถ่วง

นํ�าหนกั 

ตัวชี�วัดที� 4.1.1 : ร้อยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที �ได้งานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 

1 ปี ร้อยละ 4 60 65 70 75 80 59.27 1.0000 0.0400 

ตัวชี�วัดที� 4.1.2 : ร้อยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที �ได้งานทําตรงสาขา

ที�สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 3 61 63 65 67 80 74.44 4.8740 0.1462 

ตัวชี�วัดที� 4.1.4 : ร้อยละของบทความ

วิทยานิพนธป์ริญญาโท /เอก ที�ตีพมิพ์

เผยแพร่ทั�งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท /เอก ร้อยละ 3 12 14 16 20 50 

 ร้อยละ  

46.215 4.874 0.1462 

4.2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์(นํ�าหนกัร้อยละ  10) 

ตัวชี�วัดที� 4.2.1 :ร้อยละของงานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ 

ท�ังในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัย

ประจํา  ร้อยละ 4 6 8 10 15 30 

 ร้อยละ  

19.1489 4.2766 0.1711 

ตัวชี�วัดที� 4.2.2 : ร้อยละของงานวิจัย 

หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อัน

ก่อให้เก ิดประโยชน์อยา่งชัดเจน ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ร้อยละ 3 6 8 10 12 20 

 ร้อยละ  

34.681 5.0000 0.1500 

ตัวชี�วัดที� 4.2.3 : ร้อยละของผลงาน

วิชาการที�ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง

ข้อมูลลิขสิทธิ�และ/หรือได้รับรอง

คุณภาพจากหน่วยงานที�เชื�อถือได ้ต่อ

อาจารย์ประจํา/นักวิจัยประจํา ร้อยละ 3 40 55 70 85 100 

 ร้อยละ 

158.7234 5.0000 0.1500 

5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล  (นํ�าหนกัร้อยละ  5) 

ตัวชี�วัดที� 5 : ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล  ระดับ 5 1 2 3 4 5 

ระดบั  

4 4.0000 0.2000 

มิติที� 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  (น�ําหนักร้อยละ 15 ) 

คุณภาพการให้บริการ   (น�ําหนักร้อยละ 10 ) 

6 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษา (น�ําหนักร้อยละ 10 ) 



     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
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ตัวชี�วัดผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 

นํ�าหนกั 

(ร้อยละ ) 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน 

ที�ได้ 

ถ่วง

นํ�าหนกั 

ตัวชี�วัดที� 6.1 : ร้อยละของระดับความ

พงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ร้อยละ 5 65 70 75 80 85 86.64 5.0000 0.2500 

ตัวชี�วัดที� 6.2 : ร้อยละของระดับความ

พงึพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 5 65 70 75 80 85 76.79 3.3580 0.1679 

การประก ันคุณภาพ (น�ําหนักร้อยละ 5 ) 

7 ระดับความสําเร็จของการประก ันคุณภาพที�ก่อให้เก ิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง (น�ําหนักร้อยละ 5 ) 

ตัวชี�วัดที� 7.1 :  ระดับความสําเร็จของ

การประก ันคุณภาพภายในที�ก่อให้เก ิด

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเนื�อง ระดับ 5 1 2 3 4 5 

ระดับ  

5 5.0000 0.2500 

มิติที� 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  (น�ําหนักร้อยละ  10) 

การบริหารงบประมาณ (น�ําหนักร้อยละ  3) 

8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม  (น�ําหนักร้อยละ  3) 

8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ  1.5 69 72 75 78 81  ร้อยละ   

78.7 

4.2330 0.0635 

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

ร้อยละ  1.5 92 93 94 95 96  ร้อยละ  

 95.122 

4.1220 0.0618 

การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  (น�ําหนักร้อยละ  3) 

9  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ย

ถ่วงน�ําหนกัในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการ  ระดับ 3 1 2 3 4 5 

ระดับ  

4.924 

4.924 0.1477 

การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย  (น�ําหนักร้อยละ  3) 

10 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 3 1 2 3 4 5 

ระดับ  

3 

3.0000 0.0900 

ประสิทธภิาพการใช้พลังงาน  (น�ําหนักร้อยละ  3) 

11. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 1 1 2 3 4 5 

ระดับ 

5 

5.0000 0.0500 

มิติที� 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  (นํ�าหนกัร้อยละ   30) 

การบริหารการศึกษา (นํ�าหนกัร้อยละ   10) 
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ตัวชี�วัดผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 

นํ�าหนกั 

(ร้อยละ ) 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน 

ที�ได้ 

ถ่วง

นํ�าหนกั 

12 ระดับคณุภาพของการกํากับดูแลตามหน้าที�และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่

สถาบนัอุดมศึกษา (นํ�าหนกัร้อยละ  10) 

12.1 ระดับคุณภาพของการก ําก ับดูแล

สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที�และ

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ระดับ 5 1 2 3 4 5 

ระดับ  

5 5.0000 0.2500 

12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด

เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การ

ปฏิบัติ ระดับ 5 1 2 3 4 5 

ระดับ  

5 5.0000 0.2500 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล  (นํ�าหนกัร้อยละ  2) 

13 ระดับความสําเร็จในการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นและร่วม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ ระดับ 2 1 2 3 4 5 

ระดับ  

5 5.0000 0.1000 

การจัดการสารสนเทศ (นํ�าหนกัร้อยละ  3) 

14. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา  (นํ�าหนกัร้อยละ  3) 

14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้าน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน

อุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิต ระดับ 1 1 2 3 4 5 

ระดับ  

5 5.0000 0.0500 

ตัวชี�วัดที� 14.2 : ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ�ือการ

บริหารจัดการภายใน

สถาบันอุดมศึกษา   ระดับ 2 1 2 3 4 5 

ระดับ  

5 5.0000 0.1000 

การบริหารการศึกษา  (นํ�าหนกัร้อยละ  5) 

15. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพ�ือการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (นํ�าหนกัร้อยละ  5) 

ตัวชี�วัดที� 15.1  ระดับความสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 

ระดับ  

5 5.0000 0.1250 

ตัวชี�วัดที� 15.2  ระดับความสําเร็จของ

การจัดการความรู้ของ

สถาบันอุดมศึกษา ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 

ระดับ  

5 5.0000 0.1250 
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ตัวชี�วัดผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 

นํ�าหนกั 

(ร้อยละ ) 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนน คะแนน 

ที�ได้ 

ถ่วง

นํ�าหนกั 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (นํ�าหนกัร้อยละ  3) 

16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ

สถาบันอุดมศึกษา ระดับ 3 1 2 3 4 5 6 ประเด็น 5.0000 0.1500 

หลักสูตรและการเรียนการสอน (นํ�าหนกัร้อยละ  7) 

17 ประสิทธิภาพของการสอนที�เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ  ประเด็น 5 1 2 3 4 5 

7 ประเด็น  

ระดับ 5 5.0000 0.2500 

18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการที�สร้าง

คุณค่า ระดับ 2 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.1000 

คะแนนเฉลี�ยรวม 4.1844 

 

รายงาน  ณ ว ันที�  30 เดอืน กันยายน   พ.ศ.2553 (ข้อมูลปรับปรุง  มีนาคม 2554) 

ผู้รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสทื�อน เทพรงทอง                หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ตําแหน่ง  รองอธิการบดี (วิชาการและประกันคณุภาพการศึกษา)     

โทรศัพท์  08-1877-6896  หรือ    045-352000 ต่อ 1170 หรือ  2038 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  2553 
 
 

รายตัวชี�วัด 
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มิติท�ี 1    มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏบัิติราชการ  

ตัวชี�วัดท�ี 1 - 5 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิผล  

นํ�าหนัก  : 45 

คําอธิบาย : 

 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิผลตาม  

แผนปฏิบัติราชการ คํานวณจากผลรวมของคะแนนเฉล�ียถ่วงน�ําหนักของตัวชี�ว ัด 5 ตัว ดังนี� 
 

1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย  

    ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

 

ร้อยละ 5 

2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย  

    ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ร้อยละ 5 

3. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายที �สะท้อน

เอกลักษณ์ จุดเน้น รวมท�ังว ัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

ร้อยละ 10 

4. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุมาตรฐาน 

    คณุภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

ร้อยละ 20 

5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล ร้อยละ  5 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี�วัด  

(i) 

นํ�าหนัก 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละของ

ผลสําเร็จตามเป้าหมา ยของตัวชี�วัด 

คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

i=1,2,3,4,5 

คะแนนเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนัก 

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 = 5 1 2 3 4 5 ผลของกระทรวง (W1 x SM1) 

KPISM 2 W2 = 5 1 2 3 4 5 ผลของ สกอ. (W2 x SM2) 

KPISM 3 W3 = 10 1 2 3 4 5 SM3 (W3 x SM3) 

KPISM 4 W4 = 20 1 2 3 4 5 SM4 (W4 x SM4) 

KPISM 5 W4 = 5 1 2 3 4 5 SM5 (W5 x SM5) 

 Σ Wi = 45 ค่าคะแนนของมิติที� 1 เท่ากบั (Wi x SMi) 

 

คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายที �บรรลุผลสําเร็จด้านประสิทธิผล

ตามแผนปฏิบัติราชการเท่ากับ 

45

)SM5()SM20()SM10()SM5()SM5(
54321

×+×+×+×+×
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โดยท�ี : 

 KPISM 1  หมายถึง  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย  

    ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

 KPISM 2  หมายถึง  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย  

    ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 KPISM 3  หมายถึง   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย  

                                                           ที�สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมท�ังว ัตถุประสงค์เฉพาะตาม 

                                                           พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 KPISM 4  หมายถึง  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุมาตรฐาน 

    คณุภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 KPISM 5  หมายถึง  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล 

     SM    หมายถึง  คะแนนที�ได้จากการเทียบผลสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายของ  

       ตัวชี�ว ัดที�บรรลุเป้าหมายตามที �กําหนดไว้มิติด้านประสิทธิผลตาม 

       แผนปฏิบัติราชการ  

      W    หมายถึง  น�ําหนักความสําคัญที�ให้กับตัวชี�ว ัดที�กําหนดข�ึนจากมิติด้าน 

       ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  
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ตัวชี�วัดท�ี 1   : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบัิติ  

ราชการของกระทรวง  

นํ�าหนัก  :  5 

คําอธิบาย  : 

•  พจิารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี�ว ัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที�สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที�คณะรัฐมนตรีให้ความ

เห็นชอบ 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

ตัวชี�วัด (i) 
นํ�าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละ  

ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี �วัด 
คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี�ย 

ถ่วงนํ�าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 

KPISM 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 

. . ตามที�คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ

ประเมินผลเจรจากําหนดกับกระทรวง. 

.. 

. . 

. . . . . . . . . 

KPISM i Wi 1 2 3 4 5 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi =  5 ค่าคะแนนของตัวชี�วัดท�ี 1 เท่ากบั Σ (Wi x SMi) 

 

คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี�ว ัดที�บรรลุผลสําเร็จตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เท่ากับ 

     

 Σ (Wi x SMi)              หรือ           (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi                W1+ W2 +...+ Wi 
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โดยท�ี : 

 

 W     หมายถึง น�ําหนักความสําคัญที�ให้กับตัวชี�ว ัดที�กําหนดข�ึนจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

และผลรวมของน�ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) = 1 โดยที�น�ําหนักร้อยละของตัวชี�ว ัดแต่ละ

ลําดับ (i) ซึ�งเป็นผลจากข้อตกลงการเจรจาระหว่างคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ

ประเมินผลกับกระทรวง 
SM    หมายถึง คะแนนที�ได้จากการเทียบกับผลสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายของตัวชี�ว ัดที�เกิดข�ึนจริงกับ

เกณฑ์การให้คะแนน 

  i       หมายถึง ลําดับที�ของตัวชี�ว ัดที�กําหนดข�ึนตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง I =  1, 2, …, n 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

    รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

             

31

ตัวชี�วัดท�ี 2    : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏบัิติ 

  ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

นํ�าหนัก  :  5 

คําอธิบาย  :  

•  พจิารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี �ว ัดตามคํารับรอง     การ

ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาที�สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 

ตัวชี�วัด (i) 
นํ�าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละ  

ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี �วัด 
คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี�ย 

ถ่วงนํ�าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 

KPISM 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 

. . ตามที�คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ

ประเมินผลเจรจากําหนดกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

. 

. . 

. . . . . . . . . 

KPISM i Wi 1 2 3 4 5 SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 5 ค่าคะแนนของตัวชี�วัดท�ี 2 เท่ากบั Σ (Wi xSMi) 

 

 คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี �ว ัดที�บรรลุ 

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เท่ากับ 

     

 Σ (Wi x SMi)             หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi            W1+ W2 +...+ Wi 
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โดยท�ี : 

 W      หมายถึง น�ําหนักความสําคัญที�ให้กับตัวชี�ว ัดที�กําหนดข�ึนจากแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลรวมของน�ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1โดยที� 

น�ําหนักร้อยละของตัวชี�ว ัดแต่ละลําดับ (i) ซึ�งเป็นผลจากข้อตกลงการเจรจาระหว่าง

คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

SM     หมายถึง คะแนนที�ได้จากการเทียบกับผลสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายของตัวชี�ว ัดที�เกิดข�ึนจริง

กับเกณฑ์การให้คะแนน 

   i       หมายถึง ลําดับที�ของตัวชี�ว ัดที�กําหนดข�ึนตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา I =  1, 2,…, n 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :  

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 
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ตัวชี�วัดท�ี 3 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลุเป้าหมายที �สะท้อน 

                              เอกลกัษณ์ จุดเน้น รวมท�ังวัตถปุระสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญติัของมหาวิทยาลยั 

                              ราชภัฏอบุลราชธานี   

นํ�าหนัก :  10 

คําอธิบาย  :  

การบรรลุเป้าหมายที �สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น รวมท�ังว ัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี�ว ัดย่อย 4 ตัวชี�ว ัด ซึ�งมีคณุสมบัติ ดังนี� 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ  2) บ่งชี�คณุภาพการศึกษา  3) สอดคล้องกับพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา และ 4) สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น รวมท�ังว ัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ

สถาบันอุดมศึกษา 

การบรรลุเป้าหมาย ที�สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมท�ังว ัตถุประสงค์เฉพาะตาม พระราชบัญญัติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คํานวณจากผลรวมของคะแนนเฉล�ียถ่วงน�ําหนักของตัวชี�ว ัด 4 ตัว ดังนี� 

1.  ระดับความสําเร็จในการให้บริการเสริมความแข็งแกร่งในวิชาชีพครู  น�ําหนักร้อยละ 2.5 

2.  ระดับความสําเร็จในการให้บริการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการภายในองค์กร น�ําหนักร้อยละ 2.5 

3.  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื �องมาจากพระราชดําริน�ําหนัก

ร้อยละ 2.5 

4. ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให้บริ การวิชาการตามพันธกิจของสถาบันสู่

ท้องถ�ิน น�ําหนักร้อยละ 2.5 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี�วัด (i) 
นํ�าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละ  

ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี �วัด 
คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี�ย 

ถ่วงนํ�าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 2.5 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 

KPISM 2 2.5 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 

KPISM 3 2.5 1 2 3 4 5 SM3 (W3 x SM3) 

KPISM 4 2.5 1 2 3 4 5 SM4 (W4 x SM4) 

 Σ Wi = 10 ค่าคะแนนของตัวชี�วัดท�ี 3 เท่ากบั Σ (Wi x SMi) 
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 คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละขอ งเป้าหมายแต่ละตัวชี �ว ัดที�บรรลุ 

ผลสําเร็จ ในการสะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั �งว ัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ

สถาบันอุดมศึกษา เท่ากับ 

     

∑
×
10

)( iSMWi
 

 

 

 

โดยท�ี : 

 W      หมายถึง น�ําหนักของตัวชี�ว ัด (จํานวน 4 ตัวชี�ว ัด น�ําหนักร้อยละ 2.5 ในแต่ละตัวชี�ว ัด) 

SM     หมายถึง คะแนนที�ได้จากการเทียบร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี�ว ัดที�เกิดข�ึนจริงกับ

เกณฑ์การให้คะแนน 

   i       หมายถึง ลําดับที�ของตัวชี�ว ัด  i =  1,2,...,n 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :  

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 
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                       รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ    (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน  

ตัวชี�ว ัดที� 3.1 ระดับความสําเร็จในการให้บริการเสริมความแข็งแกร่งในวิชาชีพครู 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด : ผศ.ดร.เสทื�อน    เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล  : คณบดคีณะครุศาสตร์ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1200 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย (โดยคณะครุศาสตร์ ) ได้จ ัดทําแผนการให้บริการเสริม

ความแข็งแกร่งในวิชาชีพครู  โดยเน้นดําเนินการโดยการจัดการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพครู เช่น การสร้างผลงานทางวิชาการ  การวิจ ัย  การพัฒนานว ัตกรรมและสื�อการเรียนรู้  ฯลฯ รวมท�ังสิ�น 2 

โครงการ คอืโครงการอบรมหลักสูตรระยะส�ันเพ�ือพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษา ( โครงการอบรมระยะส�ัน 12 หลักสูตร) และโครงการจัดการความรู้นว ัตกรรมเพ�ือพัฒนา

คณุภาพผู้เรียนด้านการคดิ ในโรงเรียนเครือข่ายวิจ ัย  ซึ�งแผนดังกล่าวได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการเสนอ

ร่าง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั�งที�6/2552เมื�อ

ว ันศุกร์ที� 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ�งในระหว่างปี คณะครุศาสตร์ได้ด ําเนินงานตามแผนได้สําเร็จทั�ง 2 โครงการ 

และเมื�อพจิารณาการบรรลุความสําเร็จของแผน พบว่า สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมายที �กําหนด ท�ัง 2 

โครงการ  

 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จในการให้บริการเสริมความแข็งแกร่ง

ในวิชาชีพครู 
n/a n/a 1.6875 

ดําเนินการได้ครบ

5 ข�ันตอน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

กําหนดเป็นระดับขั�นตอนของความสําเร็จ  (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5 ระดับ 

พจิารณาจากความก้าวหน้าของข�ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี�  

 

ระดับคะแนน ข�ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) 

ข�ันตอนท�ี 1 ข�ันตอนท�ี 2 ข�ันตอนท�ี 3 ข�ันตอนท�ี 4 ข�ันตอนท�ี 5 

1 ü     
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                       รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ    (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน  

2 ü ü    

3 ü ü ü   

4 ü ü ü ü  

5 ü ü ü ü ü 

โดยท�ี:  

ข�ันตอนท�ี เกณฑ์การให้คะแนน  

1 แผนการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาประจําการผ่านการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย และดําเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2 ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100 

3 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน 

4 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน 

5 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน 
 

การคํานวณคะแนะจากผลการดําเนินงาน :                                                                                                                            

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการให้บริการเสริมความ

แข็งแกร่งในวิชาชีพครู  
2.5 

ดําเนินการได ้

5 ข�ันตอน 
5.0000 0.1250 

 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ�ือให้มีผล

การปฏิบัติงานที�มีคณุภาพและมาตรฐานที�เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช�ันสูง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :  

  

หลกัฐานอ้างองิ : 

1. แผนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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                       รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ    (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน  

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั�งที� 6/2552เมื�อว ันศุกร์ที� 21 สิงหาคม  พ.ศ. 2552 การพจิารณา

แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 

3. รายงานความก้าวหน้าโครงการของภาคีเครือข่าย : โครงการเพ�ิมขดีความสามารถของคณะครุศาสตร์ /

ศึกษาศาสตร์สู่การเป็นองค์กรพัฒนาบุคลากรทางการ ศึกษาที�มีความเป็นมนุษย์ที �สมบูรณ์ 

4. รายงานผลโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั�นเพ�ือพัฒนาความแข็งแกร่ง ทางวิชาชีพครู  ผู้บริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 3.2 : ระดับความสําเร็จในการให้บริการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ�ือการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.ดร.เสทื�อน    เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุว ัฒน ์ บรรลือ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 2086 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  :  

 

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  สถาบันวิจ ัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ซึ�งเป็นแหล่งบริการวิชาการ /วิชาชีพแหล่งหนึ�งของมหาวิทยาลัย ได้จ ัดให้บริการวิชาการโดยการจัดการฝึกอบรม

ให้ความรู้ด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรจากส่วนงานภายนอก  เกี�ยวกับการใช้

คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการภายในองค์กร จากโปรแกรมที�สถาบันวิจ ัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ พัฒนาข�ึน จํานวน 4 โปรแกรม/หลักสูตร  ดังนี� 1) การใช้งานโปรแกรม  Map Windows 

GIS เพ�ือจัดทําแผนที�ภาษี  2) การใช้งานโปรแกรม ระบบบุคลากรและเงินเดอืน 3) การใช้งานโปรแกรม ระบบ

พัสดแุละบริหารสินทรัพย์  และ 4) การใช้งานโปรแกรม ระบบงานสารบรรณ ซึ�งมีผู้เข้ารับการอบรม 9 รุ่น  โดย

ผู้รับการอบรมส่วนใหญ่เป็น บุคลากรของหน่วยงานองค์การบริ หารส่วนตําบล  และมีผู้ผ่านการอบรมทั�งสิ�น 

จํานวน  323 คน ในจํานวนนี�เป็นบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 253 คน  คดิเป็นร้อยละ  

126.50  ของกลุ่มเป้าหมาย  ( กลุ่มป้าหมาย  200 คน)  โดยเป็นบุคลากรที �มาจากหน่วยงาน อบต. ในเขตพ�ืนที�

บริการทั�งสิ�น จํานวน 96 หน่วยงาน    และมีการแจกหรืออนุญาตให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม  ท�ัง 4 โปรแกรม/หลักสูตร 

เข้าใช้งานในโปรแกรมที�พัฒนาข�ึนโดยสถาบันวิจ ัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ซึ�งหลงัสิ�นสุดโครงการในรอบปีงบประมาณ  ได้มีการติดตามประเมินผลการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ�ือการบริหาร จัดการภายในองค์กร ของหน่วยงาน อบต. ที�ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  ท�ังสิ�น

จํานวน  50 หน่วยงาน   คิดเป็นร้อยละ  52.083  ของหน่วยงาน  อบต. ที�ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   (96 

หน่วยงาน) 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จในการให้บริการพัฒนาศักยภาพ

การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ�ือการบริหารจัดการภายในองค์กร 

n/a 5.0000 1.0000 ระดับ  5 



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับ รายการปฏิบัติ คะแนน 

1. มีการจัดบริการฝึกอบรมด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ

บุคลากรของส่วนงานภายนอกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย  

 

1 คะแนน 

2. มีการจัดบริการฝึกอบรมด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ

บุคลากรของส่วนงานภายนอกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

 

2 คะแนน 

3. มี 1 และมีการแจก และ/หรืออนุญาตให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใช้งานในโปรแกรม

ที�พัฒนาข�ึนอย่างน้อย 3 ระบบ 

 

3 คะแนน 

4. มี 2 และมีการแจก และ/หรืออนุญาตให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใช้งานในโปรแกรม

ที�พัฒนาข�ึนอย่างน้อย 3 ระบบ 

 

4 คะแนน 

5. มี 4 และมีการติดตามตรวจเยี�ยมการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการ

บริหารจัดการภายในองค์กร อย่างน้อย ร้อยละ 30 ของบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  

 

5 คะแนน 
 

การคํานวณคะแนะจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการให้บริการพัฒนา

ศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการภายใน

องค์กร 

2.5 ระดับ 5 5.0000 0.1250 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

เป็นการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลภ ายนอก โดยมีคา่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  และมีการมอบ

วุฒิบัตรสําหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

มหาวิทยาลัยได้จ ัดต�ังสถาบันวิจ ัยและพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้ทําหน้าที�ในการให้บริการเสริมทักษะด้าน

คอมพวิเตอร์แก่ชุมชน  จึงสามารถทําหน้าที�ให้บริการวิชาการด้านนี�อย่างต่อเนื�อง 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :    

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. แผนการให้บริการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการ  
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

ภายในองค์กร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  

2.  รายงานผลการประเมินการให้บริการฝึกอบรมด้านคอมพวิ เตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ�ือการ

บริหารจัดการภายในองค์กร (รายโครงการ) 

3. เอกสารสรุปจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ�ือการบริหาร

จัดการภายในองค์กรและราชชื�อหน่วยงานที�ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการใชค้อมพวิเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศเพ�ือการบริหาร จัดการ

ภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที�ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 3.3 : ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบส านโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด : ผศ. อานนท ์ สุริยา  ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.เกริกไกร   แก้วล้วน 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1108 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ  2103 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

          ในปีงบประมาณ   พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยได้ด ําเนินการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื �องมาจาก

พระราชดําริ  5 โครงการ คอื 

           1. โครงการส่งเสริมคณุภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  (คณะครุศาสตร์เป็นผู้ประสานการ

ดําเนินงาน) 

            2. โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรเพื �อบูรณาการแนวคดิเศรษฐกิจ พอเพยีงตามแนวพระราชดําริ ฯ 

โรงเรียนในเขตพื�นที�การศึกษาจังหว ัดอุบลราชธานี  ยโสธร  และอํานาจเจริญ   (ดําเนินการโดยสํานักบริการ

วิชาการชุมชน) 

            3.  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสู่การพัฒนาท้องถิ �นเพ�ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน

ครอบครัว  (ดําเนินการโดย สํานักบริการวิชาการชุมชน) 

            4.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศร ษฐกิจพอเพยีงบ้านยางน้อย   (ดําเนินการโดย สํานัก

บริการวิชาการชุมชน) 

            5.  โครงการส่งเสริมโครงงานของนักศึกษาด้านเกษตรทฤษฎีใหม่สู่วิถีชีวิตในชุมชน   (ดําเนินการโดย 

สํานกับริการวิชาการชุมชน) 

            ท�ัง 5  โครงการได้มีการดําเนินงานครบถ้วนตามแผนที �กําหนดไว้พร้อมทั�งมีการจัดทํา

ประเมินผลการดําเนินโครงการทั�งด้านความรู้  ความเข้าใจ  ความพงึพอใจและการนําความรู้ไปใช้ของ

กลุ่มเป้าหมาย   โดยมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน 

 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริ n/a n/a 4 

ดําเนินการได้

บรรลุความสําเร็จ

ท�ัง 5 ข�ันตอน  
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 กําหนดเป็นระดับขั�นตอนของความสําเร็จ  (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น   5 ระดับ 

พจิารณาจากความก้าวหน้าของข�ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี�  

ระดับคะแนน ข�ันตอนของความสําเร็จ (Milestone) 

ข�ันตอนที� 1 ข�ันตอนที� 2 ข�ันตอนที� 3 ข�ันตอนที� 4 ข�ันตอนที� 5 

1 ü     

2 ü ü    

3 ü ü ü   

4 ü ü ü ü  

5 ü ü ü ü ü 

โดยท�ี:  

ข�ันตอนท�ี เกณฑ์การให้คะแนน  

1 แผนงาน/โครงการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถ�ินผ่านการอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2 ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100 

3 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน 

4 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน 

5 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน 
 

การคํานวณคะแนนผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบ

สานโครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริ 2.5 

ดําเนินการได้บรรลุ

ความสําเร็จท�ัง  5 

ข�ันตอน 

5.0000 0.1250 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

        1.  มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงานส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื �องมาจากพระราชดําริประจําปี

งบประมาณ  2553  ไว้อย่างชัดเจน 

        2.  มีค ําสั�งแต่งต�ังคณะทํางานในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน เพ�ือดําเนินงานให้บรรลุตามแผนงานและ

ว ัตถุประสงค์ที�ต�ังไว ้

         3.  มีการติดตามประเมินผลในแต่ละโครงการพร้อมทั�งจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานให้กับทาง

มหาวิทยาลัยทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

        1.  มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน 

        2.  มีบุคลากรที�ดําเนินการตามคําส�ังแต่งต�ังและทําหน้าที�ได้อย่างเต็มความสามารถ 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

        1.  ในบางกิจกรรมยังไม่สามารถดําเนินการได้ตามช่วงเวลาที�กําหนดได้เนื�องจากหลายปัจจัย เช่น  ติดภารกิจ

ที�สําคัญของมหาวิทยาลัย  อยู่ในช่วงฤดกูาลเก็บเกี�ยวของชุมชนเป้าหมาย  

หลกัฐานอ้างองิ :   

        1.  แผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื �องมาจากพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  ที�ระบุ

โครงการที�ต้องดําเนินการครบถ้วน 

        2. รายงานการประชุมที�มีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมั ติแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน

เนื�องมาจากพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.2553 

        3.  หลักฐานการดําเนินงานตามแผน / โครงการ / กิจกรรมที�กําหนดไว้ในแผน 

        4.  คําส�ังแต่งต�ังคณะทํางานในแต่ละโครงการ 

        5.  รายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที�สรุปผลการดําเนินโครงการซึ�งแสดงที�มาของร้อยละ

ความพงึพอใจ  และการนําความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย  ตามผลที�รายงานมาทุกโครงการตามโครงการน�ัน ๆ   

จํานวน  5  โครงการ  ได้แก่ 

           (1)  รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมคณุภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแด น 

           (2)  รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรเพื�อบูรณาการแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง

ตามแนวพระราชดําริ ฯ โรงเรียนในเขตพื�นที�การศึกษาจังหว ัดอบุลราชธานี  ยโสธร และอํานาจเจริญ 

           (3)  รายงานผลการดําเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสู่กา รพัฒนาท้องถ�ินเพ�ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว 

           (4)  รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงบ้านยางน้อย  

          (5) รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมโครงงานของนักศึกษาด้านเกษตรทฤษฎีใหม่สู่วิถีชีวิตในชุมชน 



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

 

44

                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                             (P)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 3.4 :  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการตามพนัธกจิของสถาบันสู่ท้องถิ �น 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.อานนท์  สุริยา  ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1108 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ  2103 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

          ในปีงบประมาณ   พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยโดยสํานักบริการวิชาการชุมชนได้มีการกําหนดแผนงาน  / 

โครงการการให้บริการวิชาการชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ�น และได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัยดังนี� 

           1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากพชืสมุนไพรจํานวนงบประมาณ  15,000  

บาท  ดําเนินการโดย อาจารย์อมรรัตน์    วงษ์กลม  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 

            2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื �อง เทคนิคการผ่านเกณฑ์ จี เอ็ม พี  และขอ อย.ให้สําเร็จ  จํานวน

งบประมาณ  15,000  บาท  ดําเนินการโดยอาจารย ์ว่าที� ร.ต.หญิงเกศินี   จันทรโสภณ  สาขาวิชาชีววิทยา  คณะ

วิทยาศาสตร์ 

            3.  โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีงและบูรณาการจัดการความรู้ท้องถิ �นด้าน

สมุนไพร  งบประมาณ  52,500 บาท  ดําเนินการโดยสํานักบริการวิชาการชุมชน ร่วมกับ  วิทยาลัยแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก  

               ซึ�งในแต่ละโครงการได้ด ําเนินงานครบตามแผนที�กําหนดไว ้โดยมีคําส�ังแต่งต�ังคณะทํางานอย่างชัดเจน

พร้อมทั�งมีการประเมินโครงการด้านความรู้   ความเข้าใจ ความพงึพอใจและการนําความรู้ไปใช้ของ

กลุ่มเป้าหมายทุกโครงการ  ตลอดจนมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการ  
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการ

วิชาการตามพันธกิจของสถาบันสู่ท้องถ�ิน 5 5 1.1666 

สามารถดําเนินการ

สําเร็จครบท�ัง 5

ข�ันตอน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 กําหนดเป็นระดับขั�นตอนของความสําเร็จ  (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5 ระดับ 

พจิารณาจากความก้าวหน้าของข�ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี�  

 



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

    รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

ระดับคะแนน ข�ันตอนของความสําเร็จ  (Milestone) 

ข�ันตอนท�ี 1 ข�ันตอนท�ี 2 ข�ันตอนท�ี 3 ข�ันตอนท�ี 4 ข�ันตอนท�ี 5 

1 ü     

2 ü ü    

3 ü ü ü   

4 ü ü ü ü  

5 ü ü ü ü ü 

โดยท�ี:  

ข�ันตอนท�ี เกณฑ์การให้คะแนน  

1 แผนงาน/โครงการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถ�ินผ่านการอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2 ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100 

3 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน 

4 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน 

5 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน 
 

การคํานวณคะแนนผลการดาํเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของ

การให้บริการวิชาการตามพันธกิจของ

สถาบันสู่ท้องถ�ิน 

2.5 

สามารถดําเนินการ

สําเร็จครบท�ัง  5

ข�ันตอน 

5.0000 0.1250 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

        1.  มีแผนการดําเนินโครงการที�ชัดเจน 

        2.  มีค ําส�ังแต่งต�ังคณะทํางานและผู้รับผิดชอบทุกโครงการอย่างชัดเจน 

        3.  มีการติดตาม  ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุกโครงการ 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

        1.  มีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานจนประสบความสําเร็จด้วยดี 

        2.  มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

        1.  งบประมาณในบางโครงการย ังไม่เพยีงพอและในบางกิจกรรมต้องดําเนินการในชุมชนอย่างต่อเนื�อง 

        2.  ในบางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการตามที�กําหนดได้เนื�องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจ 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. แผนการใหบ้ริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถ�ิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  

2. รายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที�สรุปผลการดําเนินโครงการซึ�งแสดงที�มาของร้อยละ

ความรู้ความเข้าใจ  ความพงึพอใจ และการนําความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย  ตามผลที�รายงานมาทุกโครงการ

ตามชุดโครงการน�ันๆ จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 

(1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากพชืสมุนไพร 

(2) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ  เรื�องเทคนิคการผ่านเกณฑ์จีเอ็มพ ีและขอ อย.ให้สําเร็จ 

(3) โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีงและบูรณาการจัดการความ รู้ท้องถิ�นด้าน

สมุนไพร 
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มิติท�ี 1 มิติด้านประสิทธิผล  

ตัวชี�วัดท�ี 4  :   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลมุาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

นํ�าหนัก :  20 

คําอธิบาย :  

• พจิารณาจากระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานคณุภาพ  

สมศ. 

 � พจิารณาจากประเด็นการประเมินผล  ได้แก่ การมีมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ด้านบัณฑติ  และ 

ด้านการวิจ ัยและงานสร้างสรรค ์การกําหนดน�ําหนักแต่ละประเด็นการประเมินผลเป็นไปตาม ที�ระบุไว้ในกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

• ความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมาย แต่ละตัวชี�ว ัดที�บรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานคณุภาพ สมศ.

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คํานวณจากผลรวมของคะแนนเฉล�ียถ่วงน�ําหนักของตัวชี�ว ัด 2 ตัว ดังนี� 

1.  ระดับความสําเร็จของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ น�ําหนักร้อยละ 10 

2.  ระดับความสําเร็จของมาตรฐานด้านการวิจ ัยและงานสร้างสรรค ์น�ําหนักร้อยละ 10 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี�วัด (i) 
นํ�าหนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละ  

ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี �วัด 
คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

คะแนนเฉลี�ย 

ถ่วงนํ�าหนัก       

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 10 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 

KPISM 2 10 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 

 Σ Wi = 1 ค่าคะแนนของตัวชี�วัดท�ี 4 เท่ากบั Σ (Wi xSMi) 
 

 คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายแต่ละตัวชี�ว ัดที�บรรลุผลสําเร็จ

ตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เท่ากับ 

     

 Σ   (Wi x SMi)           หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

          Σ Wi            W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยท�ี : 

 W      หมายถึง น�ําหนักความสําคัญที�ให้กับตัวชี�ว ัดที�กําหนดข�ึนตามมาตรฐานคณุภาพ สมศ.ของ

สถาบันอุดมศึกษา และผลรวมของน�ําหนักของทุก KPISM (Σ Wi) =  1 
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SM     หมายถึง คะแนนที�ได้จากการเทียบร้อยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี �ว ัดที�เกิดข�ึนจริงกับ

เกณฑ์การให้คะแนน 

   i       หมายถึง ลําดับที�ของตัวชี�ว ัดที�กําหนดข�ึนตามมาตรฐานคณุภาพ สมศ. ของมหาวิทยาลัย I =  1, 2, 

…, n  

 

เกณฑ์การให้คะแนน   :  

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี� 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

ตารางสรุปตัวชี�วัดในการบรรลมุาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ของมหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

 

ประเด็นการพัฒนา ตัวชี�วัด 

4.1  มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

4.1.1  ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําและประกอบอาชีพอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี 

4.1.2  ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา  

4.1.3  ร้อยละเฉลี�ยของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�สอบผ่านได้ใบประกอบวิชาชีพ

ในรอบ 3 ปีที �ผ่านมา ต่อจํานวนผู้เข้าสอบท�ังหมด 

4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอก ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ท�ังใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก 

4.2  มาตรฐาน 

ด้านการวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์  

4.2.1  ร้อยละของงานวิจ ัย และงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา 

4.2.2  ร้อยละของงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ันก่อใหเ้กิดอย่างชัดเจน 

ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา 

4.2.3  ร้อยละของจํานวนผลงานวิชาการที�ได้รับการจดลขิสิทธิ�และ/หรือได้รับรอง

คณุภาพจากหน่วยงานที�เชื�อถือได้ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา 
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ตัวชี�วัดท�ี 4.1 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลุเป้าหมาย  

  ด้านคุณภาพบัณฑติ 

นํ�าหนัก :  10 

คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านคณุภาพบัณฑติ  คํานวณจาก

ผลรวมของคะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักของตัวชี�ว ัด 3 ตัว ดังนี� 

1.  ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที �ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1 ปี 

น�ําหนักเท่ากับ 4 

2.  ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา  น�ําหนักเท่ากับ 3 

3.  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ทั�งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  น�ําหนักเท่ากับ 3 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี�วัด (i) 
นํ�าหนัก 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละของ

ผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี �วัด 

คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

i=1,2,3,4,5 

คะแนนเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนัก 

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 = 4 60 65 70 75 80 SMi (W1 x SM1) 

KPISM 2 W2 = 3 60 65 70 75 80 SMi (W2 x SM2) 

KPISM 3 W3 = 3 6 8 10 20 50 SMi (W4 x SM4) 

 ΣWi= 10 ค่าคะแนนของตัวชี�วัดท�ี 4.1 เท่ากบั Σ (Wi x SMi) 

คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายที �บรรลุผลสําเร็จด้านคณุภาพ

บัณฑติ เท่ากบั 

10

)SM3()SM3()SM4(
321

×+×+×
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ตัวชี�วัดท�ี 4.1.1 : ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.ดร.เสทื�อน   เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   คณบดที�ัง 6 คณะ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :    

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

การรายงานผู้สําเร็จการศึกษาในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 คอืผู้ที�สําเร็จการศึกษา  ต�ังแต่ว ันที� 1 

ตุลาคม 2552 ถึง  ว ันที� 30 กันยายน 2553 โดยส่วนใหญ่จะสําเร็จการศึกษาในช่วงปลายเดอืนมีนาคม  2553           

การจัดเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาที�ได้งานทําภายใน 1 ปี จึงไม่สามารถดําเนินการและรายงานผลได้ภายในว ันที� 

1 พฤศจิกายน  2553 ได ้ ดังน�ัน ในการจัดเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยวางแผนที�จะเริ�มจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดอืน  

กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป   โดยการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจ ัยติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา  2551-2552 ซึ�งในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ซึ�งมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดเก็บข้อมูล  2 วิธี คอื การจัดเก็บข้อมูลในช่วงว ัน

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาที�ไม่มาซ้อม

รับปริญญาบัตร เนื�องจากในปีงบประมาณนี� มหาวิทยาลัยจัดให้ผู้สําเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษา  2552 เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับผู้สําเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษา  2551 โดยทางมหาวิทยาลัยได้กําหนดวัน

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงว ันที� 19 – 21 พฤศจิกายน  2553 มีผู้สําเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษา  

2552 เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑติฯ ท�ังสิ�นจํานวน 

2,851 คน  คดิเป็นร้อยละ  76.33 ของผู้สําเร็จการศึกษาในรอ บปีการศึกษา  2552 ท�ังหมด (จํานวน 3,735 คน)  

ดังน�ันเพ�ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที�เป็นตัวแทนและกระจายสัดส่วนของผู้สําเร็จการศึกษาจากทุกสาขาวิชา     ตั�งแต่

ร้อยละ  80 ขึ�นไป มหาวิทยาลัยจึงส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ เพ�ิมเติมสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาที �ไม่มาซ้อมรับ

ปริญญาบัตร  จํานวน  884  คน โดยดําเนินการจัดส่ง 1 รอบ ต�ังแต่ต้นเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2553 รอการตอบรับ

จนกระทั�งถึงว ันที� 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  ซึ�งได้รับ จํานวน 205 ฉบับ เมื�อรวมกับจํานวนผู้ตอบในช่วงว ันซ้อม

รับพระราชทานปริญญาบัตรและแบบสอบถามที�มีความสมบูรณ์สามารถนํามาวเิคราะห์ข้อมูลได้ จํานวน 3,056 

คน (2,851 + 205) คิดเป็นร้อยละ  81.82 ของผู้สําเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษา  2552 ท�ังหมด  จึงทํา              

การประมวลผลเพ�ือให้สามารถจัดส่งผลการประเมินได้เวลาที� สํานักงาน ก.พ.ร. (ภายในว ันที� 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 

2554 ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จากบัณฑติที�ตอบแบบสอบถามจํานวน 3,056 คน  เป็นผู้กําล ังศึกษาต่อ  203 

คน เป็นผู้ รับราชการทหารกองประจําการ(ทหารเกณฑ)์ จํานวน 20 คน  เป็นผู้มีงานทําก่อนและระหว่างการศึกษา  

จํานวน  417  คน เป็นผู้มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา  จํานวน 1,432  คน ดังน�ัน จํานวนผูต้อบแบบสอบถาม (n) ที�

หักผู้กําล ังศึกษาต่อ และผู้รับราชการทหารกองประจําการ(ทหารเกณฑ)์ และผู้มีงานทําก่อนและระหว่างศึกษา จึง

เหลือผู้ที�ไม่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาจํานวน  2,416  คน  เมื�อนํามาคํานวณร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที �ได้งานทํา

ภายใน 1 ปี จึงได้เท่ากับร้อยละ  59.27  
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ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทํา/

ประกอบอาชีพอสิระภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก

ว ันที�สําเร็จการศึกษา 

1,656 2,257 n/a 1,432 

จํานวนบัณฑติที�สําเร็จการศึกษาท�ังหมด (ไม่นับรวม

ผู้ศึกษาต่อและผู้ได้งานทําก่อนหรือระหว่างศึกษา) 
2,333 2,695 n/a 2,416 

ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี 
70.98 83.74 41.6628 59.27 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี� 

1. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 60 

 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 65 

 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 70 

 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 75 

 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 

 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

บัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทํา/

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1  ปี 
4 59.27 1.0000 0.0400 
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คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

มหาวิทยาลัย โดยงานประกันคณุภาพการศึกษา ได้ด ําเนินการวิจ ัยติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับ

ปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  โดยจัดทําเป็นโครงการวจิ ัยติดตาม

ภาวะการมีงานทําของบัณฑติที�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประจําปี

การศึกษา 2551-2552 ซึ�งการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสําหรับการติดตามภาวะการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อย่างต่อเนื�องทุกปี 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :  

นักศึกษาบางส่วนมีการเปลี�ยนแปลงที�อยู่หลังสําเร็จการศึกษาและไม่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ทําให้

การติดตามได ้ส่งผลให้อ ัตราการตอบกลับมีจํานวนน้อยและล่าช้ากว่ากําหนด 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. เอกสารสรุปจํานวนบัณฑติภาคปกติและภาคพเิศษที�สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ซึ�ง

ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 

2. โครงการการวิจ ัยติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑติที�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2551-2552 

3. รายงานผลการวิจ ัยติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑติที�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2551-2552 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี  4.1.2 : ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.ดร.เสทื�อน   เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   คณบดที�ัง 6 คณะ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 2097 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน : 

การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี�ว ัดนี� ใช้ข้อมูลร่วมกันกับตัวชี�ว ัดที� 4.1.1 โดยเปรียบเทียบ

จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาที�ได้งานทําตรงสาขาและได้นําความรู้ที�ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 ข�ึนไป กับผู้สําเร็จการศึกษาที �ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลา 1 ปี  ซึ�งในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มีผู้สําเร็จการศึกษาที �ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลา 1 ปี  ท�ังสิ�นจํานวน 1,432 คน และเป็นผู้ที �ได้งานทําตรงสาขาและได้นําความรู้ที�ได้จากการศึกษาตลอด

หลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ข�ึนไป  ท�ังสิ�นจํานวน 1,066 คน คิดเป็นร้อยละ  74.44 

ของผู้สําเร็จการศึกษาที�ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี (1,432 คน)  
 

 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงหรือ

สอดคล้องกับสาขาที�สําเร็จการศึกษา 
1,029 1,257 n/a 1,066 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที�ได้งานทํา 1,656 2,257 n/a 1,432 

ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที �ได้งานทาํตรง

สาขาท�ีสําเร็จการศึกษา  
62.14 55.69 53.29 74.44 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี� 

1. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา  ร้อยละ 61 เท่ากับ 1 คะแนน 

2. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา  ร้อยละ 63 เท่ากับ 2 คะแนน 

3. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา  ร้อยละ 65 เท่ากับ 3 คะแนน 

4. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา  ร้อยละ 67 เท่ากับ 4 คะแนน 

5. มีบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรงสาขาที�สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

บัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําตรง

สาขาที�สําเร็จการศึกษา 
3 74.44 4.8740 0.1462 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

- 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

- 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. เอกสารสรุปจํานวนบัณฑติภาคปกติและภาคพเิศษที�สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ซึ�ง

ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 

2. โครงการการวิจ ัยติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑติที�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2551-2552 

3. รายงานผลการวิจ ัยติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑติที�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2551-2552 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 4.1.4 : ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอก ท�ีตีพมิพ์เผยแพร่ทั�งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อจาํนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอก 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด : ผศ.ดร.เสทื�อน   เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   รศ.ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :   0-4535 - 2000 ต่อ 2097 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโท  จํานวน 278 

คน และเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  จํานวน 22 คน  ในจํานวนนี� เป็นผู้ท ําวิทยานิพนธ์จํานวน  251 

คน  ภาคนิพนธ์และการศึกษาอิสระ  จํานวน 49  คน  ซึ�งในจํานวนนักศึกษาที�ทําวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ที �ได้นําเสนอ

บทความจากวิทยานิพนธ์ในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ และเป็นบทความที �ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่

ในเอกสารสืบเนื�องจากการประชุมทางวิชาการ และวารสารวิชาการระดับชาติ จากหน่วยงานภายนอกและภายใน  

จํานวน 138 ชื�อเรื�อง  คดิเป็นร้อยละ  54.980 ของจํานวนวิทยานิพนธ์ท�ังหมด โดยแบ่งเป็นบทความที �ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ ดังนี� 

1) วารสารบัณฑติวิทยาลัย “พชิญทรรศน์” ปีที � 5 ฉบับที� 1 จํานวน 20 ชื�อเรื�อง 

2) วารสารบัณฑติวิทยาลัย “พชิญทรรศน์” ปีที � 4 ฉบับที� 3 จํานวน 19 ชื�อเรื�อง 

3) วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที � 4 ฉบับที� 2 จํานวน 3 ชื�อเรื�อง 

4) เอกสารสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจ ัย(Symposium) ครั�งที� 3 จํานวน 41 ชื�อเรื�อง 

5) วารสารวิชาการอ�ืน ๆ ของหน่วยงานภายนอกและใบตอบรับการลงตีพมิพ์/ใบเกียรติบัตรการนําเสนอ

ผลงานจากบทความวิทยานิพนธ์ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 จํานวน 55 ชื�อเรื�อง 

 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือนแรก 

2550 2551 2552 ปี 2553 

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  

ของผู้สําเร็จการศึกษาที�ได้ตีพมิพ์เผยแพร่ 
30 20 101 138 

จํานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกของ

ผู้สําเร็จการศึกษา  
144 265 222 251 

ร้อยละบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ที�

ตีพมิพ์เผยแพร่ท�ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  

20.83 7.55 45.49 54.980 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี� 

 

1. มีบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอก ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ท�ังในระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ร้อยละ 12 

 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2. มีบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอก ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ท�ังในระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอก ร้อยละ 14 

 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3. มีบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอก ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ท�ังในระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ร้อยละ 16 

 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4. มีบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอก ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ท�ังในระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ร้อยละ 20 

 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5. มีบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอก ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ท�ังในระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ร้อยละ 50 

 

เท่ากับ 5 คะแนน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ร้อยละบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

หรือเอก  ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ท�ังในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ต่อจํานวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  

3 54.980 5.0000 0.1500 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

1. คณะกรรมการบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัย กําหนดให้ผู้ที�จะขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกทุกคน ต้องเสนอบทความจากวิทยานิพนธ์ของตนพร้อมหนังสือขอสําเร็จการศึกษา   ซึ�งต�ังแต่

ปีงบประมาณ  2552 ได้เริ�มใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาทุกคน 

2. มหาวิทยาลัยได้จ ัดงบประมาณเพ�ือสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการเพ�ือเสนอผลงานจากการวิจ ัยของ

อาจารย์และนักศึกษา อย่างต่อเนื�องทุกปี โดยมอบหมายให้บัณฑติวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ  ในการจัดประชุม

วิชาการ การนําเสนอผลงานวิจ ัยระดับบัณฑติศึกษา  

3. บัณฑติวิทยาลัยมีการประสานขอความร่วมมือจากสาขาวิชาให้ผู้ที �สําเร็จการศึกษาขึ�นนําเสนอ/ส่ง

บทความวิทยานิพนธ์ เพ�ือตีพมิพ์ในวารสารของบัณฑติวิทยาลัย “พชิญทรรศน์” ซึ�งมีการจัดพมิพ์เผยแพร่ปีละ  3 ฉบับ  
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ  6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. เอกสารสรุป รายชื�อนักศึกษาที�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  และรายการ

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท /เอกของผู้สําเร็จระดับบัณฑติศึกษาที�สําเร็จการศึกษาทั�งหมด ในรอบปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2553   (1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) 

2. วารบัณฑติวิทยาลัย “พชิญทรรศน์” ปีที � 5 ฉบับที� 1 มกราคม – มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

3. วารบัณฑติวิทยาลัย “พชิญทรรศน์” ปีที � 4 ฉบับที� 3 ตุลาคม – ธันวาคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

4. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี  ปีที � 4 ฉบับที� 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552 

5. เอกสารสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจ ัย(Symposium) ครั�งที� 3 20  สิงหาคม 2553  

6. สําเนาหนังสือตอบรับการตีพมิพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประเด็นเกี�ยวกับการรับรองให้วารสาร “พชิญทรรศน์” เป็น

วารสารที�สารที�สามารถลงตีพมิพ์บทความจากวิทยานิพนธ์เพ�ือประกอบหลักฐานการสําเร็จการศึกษาได ้
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มิติท�ี 1 มิติด้านประสิทธิผล  

 

ตัวชี�วัดท�ี 4  :   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉ ล�ียถ่วงนํ�าหนักในการบรรลมุาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

 

ตัวชี�วัดท�ี 4.2 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลเุป้าหมายด้านการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์  

หน่วยวัด :   ระดับ 

นํ�าหนัก :  10 

คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านการวิจ ัยและงานสร้างสรรค์  

คํานวณจากผลรวมของคะแนนเฉล�ียถ่วงน�ําหนักของตัวชี�ว ัด 3 ตัว ดังนี� 

 1. ร้อยละของงานวิจ ัย หรืองานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา  น�ําหนกัเท่ากับ 4 

 2. ร้อยละของงานวิจ ัยหรือ งานสร้างสรรค์ ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา น�ําหนักเท่ากับ 3 

 3. ร้อยละของผลงานวิชาการที�ได้รับการจดลขิสิทธิ�และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที�

เชื�อถือไดต่้ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา น�ําหนักเท่ากับ 3 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

ตัวชี�วัด (i) 
นํ�าหนัก 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละของ

ผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี �วัด 

คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

i=1,2,3,4,5 

คะแนนเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนัก 

(WixSMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 = 4 4 6 8 12 30 SM1 W1xSM1 

KPISM 2 W2 = 3 - - 0.23 0.47 0.71 SM2 W2xSM2 

KPISM 3 W3 = 3 - - 0.23 0.47 0.71 SM3 W3xSM3 

 ΣWi= 10 ค่าคะแนนของตัวชี�วัดท�ี 4.2 เท่ากบั ΣWixSMi  

 

คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายที �บรรลุผลสําเร็จด้านการวิจ ัยและ

งานสร้างสรรค์ เท่ากับ 

10

334
321
)()()( SMSMSM ×+×+×
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 4.2.1 : ร้อยละของงานวิจ ัย และงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ ท�ังในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ.ดร.ทองใบ    สุดชารี ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ผศ.ดร.เสนอ  ภริมจิตรผ่อง 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1145 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1120 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนให้คณาจารย์จ ัดส่งผลงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์

เพ�ือตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทั�งภายในและภายนอก ซึ�งในระหว่างปีมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจ ัยและพัฒนาได้

จ ัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจ ัย งานนิทรรศการราชภัฏวิชาการเฉลิมพระเกียรติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ในระหว่างว ันที� 18 – 19 สิงหาคม 2553 โดยในการประชุมดังกล่าวมีการนําเสนอบทความจากการวิจ ัย

ของนักวิจ ัยที�มีผลงานและที�สนใจจะนําเสนอ ซึ�งมีบทความจากงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที�ได้นําเสนอและตีพมิพ์ในเอกสารสืบเนืองจากการประชุมราชภัฏวิชาการฯ  

จํานวน 62 ชื�อเรื�อง นอกจากนี�มีบทความจากการวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที�ตีพมิพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที � 4 ฉบับที� 2 (2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552) จํานวน 12 ชื�อ

เรื�อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 - 20 สิงหาคม  2553) จํานวน 8 ชื�อ

เรื�อง วารสารอื�น ๆ ท�ังหน่วยงานภายในและภายนอก จํานวน 8 ชื�อเรื�อง รวมเป็นบทความจากการวิจ ัยและงาน

สร้างสรรค์ที�ได้ตีพมิพ์เผยแพร่ในเอกสาร /วารสารตามเงื�อนไขของตัวชี�ว ัดนี� จํานวน  90  เรื�อง คดิเป็นร้อยละ   

19.1489  (จํานวนอาจารย์ประจํา จํานวน 470 คน) 

 
 

 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

จํานวนงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ที�ได้รับการ

ตีพมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติ หรือ  ระดับนานาชาติ 
45 41 101 90 

จํานวนอาจารย์ประจํา และ/หรือนักวิจ ัยประจํา 326 420 441 470 

ร้อยละของงานวิจ ัยที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือ

นักวิจ ัยประจํา 

13.80 9.76 22.90 19.1489 



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี� 

 

1. มีงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจํา/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 6 

 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2. มีงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจํา/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 8 

 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3. มีงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจํา/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 10 

 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4. มีงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจํา/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 15 

 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5. มีงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ที�ตีพมิพ ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจํา/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 30 

 

เท่ากับ 5 คะแนน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ร้อยละของงานวิจ ัย และงานสร้างสรรค์ที�

ตีพมิพ ์เผยแพร่ ท�ังในระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําและ/

หรือนักวิจ ัยประจํา 

4 19.1489 4.2766 0.1711 

 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

มหาวิทยาลัยไดจ้ ัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจ ัย ประจําปี 2553  เพ�ือสร้างเวทีให้มีการนําเสนอ

บทความจากการวิจ ัย จากน�ันได้มีการจัดพมิพ์เอกสารสืบเนื�องจากการประชุมออกเผยแพร่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ�ือใช้ในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจ ัย และมีการ

สนับสนุนให้คณาจารย์ไปนําเสนอผลความจากงานวิจ ัยตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

    รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. เอกสารสรุปจํานวนอาจารย์และ/ หรือนักวิจ ัยประจําที�ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

2. สําเนาเอกสารสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจ ัยมหาบัณฑติ สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ครั�งที� 4 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2553 

3. สําเนาวาสาร Journal of Asia - Pacific Entomology 13(2010)197-200 

4. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที � 4 ฉบับที� 2 (2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2552) 

5. วารสารบัณฑติวิทยาลัยพชิญทรรศน ์ปีที � 5 ฉบับที� 1 (มกราคม - มิถุนายน 2553) 

6. วารสารบัณฑติวิทยาลัยพชิญทรรศน ์ปีที � 4 ฉบับที� 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552) 

7. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 - 20 สิงหาคม 2553) 

8. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑติ ปีที � 10 ฉบับที� 1(ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553) 

9. เอกสารสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการ  งานนิทรรศการราชภัฏวิชาการเฉลิมพระเกียรติและสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 - 19 สิงหาคม 2553) 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 4.2.2 : ร้อยละของงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.ดร.เสทื�อน   เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   คณบดที�ัง 6 คณะ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :    

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุน จัดหาแหล่งทุนวิจ ัยและการจัดสรรทุนวิจ ัย ตลอดท�ังมีการส่งเสริม

พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจ ัยแก่อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื�อง เพ�ือกระตุ้นให้อาจารย์ประจํา

สร้างสรรค์ผลงานวิจ ัยโดยการบูรณาการงานวิจ ัยกับการจัดการเรียนการสอน  และพันธกิจด้านอื�น ๆ ของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ�งมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจ ัยร่วมกับองค์กร

ภายนอกท�ังภาครัฐ  เอกชน ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที �จะนํา

ผลการวิจ ัยไปใช้ประโยชน ์ ซึ�งในรอบปีงบประมาณ   พ.ศ. 2553  มีผลงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจําที�ได้ด ําเนินการร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ท�ังภาครัฐและเอกชนที�ได้ด ําเนินการวิจ ัยแล้วเสร็จและหน่วยงานได้

นําผลจากการวิจ ัยไปใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน จํานวน 163  โครงการ แบ่งเป็น  

1. งานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ การประเมินการจัดการเรียนการสอนของ

คณาจารย ์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา  2552 เพ�ือนํา

ผลไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ �งข�ึน และ

การพัฒนาการเขยีนรายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา  2552 โดยรวมรายงานประจําปี

และรายงการประเมินตนเองไว้ในเล่มเดยีวกัน ซึ�งใช้เป็นต้นแบบสําหรับการพัฒนางานวิชาการด้านการจัดทํา

รายงานการประเมินคณุภาพการศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย  

2. งานวิจ ัยสถาบัน จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ การติดตามสถานภาพการมีงานทําของบัณฑติที�

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2550 -2551 และ

การศึกษาความพงึพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที�มีต่อการปฏิบติังานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา  2549-2550 ซึ�งมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องทุกปี เพ�ือใช้ข้อมูล

ประกอบในการพจิารณาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

ผู้ใช้บัณฑติและสามารถผลิตบัณฑติได้อย่างมีคณุภาพตรงตามกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. งานวิจ ัยที�ทําร่วมระหว่างเครือขา่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏกับหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย จํานวน 4 โครงการ ซึ�งเป็นโครงการวิจ ัยที�มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทําร่วมกับเครือขา่ย

มหาวิทยาลัยราชภฏั 13 แห่ง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพ�ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอ

ต่อผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพ�ือใช้ประโยชน์ในการบริหาร  และแก้ไขปัญหาใน

ระดับพ�ืนที� ซึ�งในปี พ.ศ. 2553 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทยได้นําผลการวิจ ัยไปใชป้ระโยชน์ในการต่อยอด
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

โครงการ โดยจัดทําเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินคณุภาพภายในแผนสื�อสารสาธารณะเพ�ือการ

ผลิตไฟฟ้าสําหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม  และได้เชิญให้ ผศ. ดร.เสทื�อน  เทพรงทอง เป็นที �ปรึกษาโครงการใน

ระดับพ�ืนที�โรงไฟฟ้าเขื �อนสิรินธร -ปากมูล 

4. โครงการวิจ ัยระหว่างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบล กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในด้าน

การพัฒนาโปรแกรมและจัดทําแผนที�ภาษี จํานวน 6 โครงการ และได้นําผลจากการดําเนินโครงการไปใช้ใน

ลักษณะต่อยอดโครงการโดยการพัฒนาโปรแกรมเพ�ือการบริหารจัดการในองค์กร และจัดอบรมพัฒนาบุคคลากร

ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ�งในรอบปี 2553  โดย ผศ.สุว ัฒน์  บรรลือ ผู้อ ํานวยการสถาบันวิจ ัย

และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการภายในองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จํานน 9 รุ่น มี

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลเข้าร่วมทั�งสิ�น จํานวน 96 หน่วยงาน  

5. โครงการวิจ ัยการประเมินผลการดําเนินงานและคณุภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลใน

เขตพ�ืนที�ให้บริการ  จํานวน 71 โครงการ ดําเนินการโดย ผศ.สุว ัฒน์ บรรลือ ผู้อ ํานวยการสถาบันวจิ ัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ�งจากผลการวิจ ัยดังกล่าวนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางสําหรับ การพจิารณาปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านต่าง  ๆ ของหน่วยงานให้ดยีิ�งข�ึน 

6. โครงการวิจ ัยการสํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ องค์การบริหารส่วนตําบล

ในเขตพ�ืนที�ให้บริการ จํานวน 78 โครงการ ดําเนินการโดย ดร.เกริกไกร   แก้วล้วน ผู้อ ํานวยการสํานักบริการวิชาการ

ชุมชน ซึ�งจากผลการวิจ ัยดังกล่าวนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางสําหรับการพจิารณาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ดยีิ�งข�ึน 

จํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานจริงและมีอายุงานตามเกณฑ์ที�สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด จํานวน 470  คน  

 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

จํานวนงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ัน

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 
n/a 1 6 163 

จํานวนอาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา 326 420 441 470 

ร้อยละของงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้

อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์

ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา 

n/a 0.23 1.3605 34.6810 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี� 

1. มีงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 6 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2. มีงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 8 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3. มีงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 10 

 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4. มีงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 12 

 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5. มีงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจ ัยประจํา ร้อยละ 20 

 

เท่ากับ 5 คะแนน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ร้อยละของงานวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์

ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง

ชัดเจน ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือ

นักวิจ ัยประจํา 

3 34.6810 5.0000 0.1500 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. เอกสารสรุปจํานวนอาจารย์และนักวิจ ัยประจําที�ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  

2. เอกสาร สรุปรายชื�องานวิจ ัย/งานสร้างสรรค์ที�นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน รอบ

ปีงบประมาณ  2553 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

3. รายงานการติดตามและสังเคราะห์ผลการนํางานวิจ ัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานีไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

4. เอกสารตัวอย่างรายงานการวิจ ัย หรือ  งานสร้างสรรค์ที �นํามาใช้อ ันก่อให้เกิดประโยชน์ ใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

5. ใบตอบรับการนําองค์ความรู้จากการวิจ ัยไปใช้ประโยชน ์

6. หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ ์เชิญเข้าร่วมเป็นที �ปรึกษาในพื�นที�

โครงการอบรมเพ�ือพฒันาศักยภาพบุคลากรในการประเมินคณุภาพภายในแผนสื�อสารสาธารณะเพ�ือการผลิต

ไฟฟ้าสําหรับประชาชนแ บบมีส่วนร่วม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทย (เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสทื�อน 

เทพรงทอง เป็นที �ปรึกษาในระดับพ�ืนที�กองโรงไฟฟ้าเขื �อนสิรินธร -ปากมูล) 

 

 

                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี  4.2.3 : ร้อยละของผลงานวิชาการที�ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ�และ/หรือได้รับรอง

คณุภาพจากหน่วยงานที�เชื�อถือได ้ต่ออาจารย์ประจํา/นักวิจ ัยประจํา 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด : รศ. ประยงค ์ ฐิติธนานนท์    ผู้จัดเก็บข้อมูล : คณบดที�ัง 6 คณะ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :    

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ใน

ส่วนของผลงานทางวิชาการ (เอกสารตํารา เอกสารประกอบการสอน และเอกสารรายงานผลการวิจ ัย ฯลฯ) ของ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งต�ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  เพ�ือศึกษา

เงื�อนไข และแนวทางในการสนับสนุน กระบวนการในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภทต่าง ๆ  ซึ�งใน

รอบปีงบประมาณ  ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลงานทางวิชาการ และพจิารณาคัดเลือกส่งผลงานทาง

วิชาการของบุคลกร เพ�ือส่งไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย ์

อย่างต่อเนื�อง  ซึ�งจากจํานวนผลงานท�ีจัดส่งไปยื�นคําขอดังกล่าว ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย ์

ไดอ้อกหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ� ที�ออกให้ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ท�ังสิ�น จํานวน  746 

ฉบับ  โดยแบ่งเป็นหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ� ที�ออกให้ไว ้ดังนี� 

1. หนังสือรับรองการแจ้งขอ้มูลลิขสิทธิ� ที�ออกให้ไว้เมื�อว ันที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 108 ฉบับ 

2. หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ� ที�ออกให้ไว้เมื�อว ันที� 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 จํานวน 147 ฉบับ 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

3. หนังสือรับรองการแจ้งขอ้มูลลิขสิทธิ� ที�ออกให้ไว้เมื�อว ันที� 4 มีนาคม  พ.ศ. 2553 จํานวน 18 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองการแจ้ง ข้อมูลลิขสิทธิ� ตามใบตอบรับแจ้งขอมูล รับการจดลิขสิทธิ�ผลงานทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิช ย์ เมื�อว ันที� 20 กันยายน พ.ศ. 2553 

จํานวน 473 ฉบับ 

จํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานจริงและมีอายุงานตามเกณฑ์ที�สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด จํานวน 470  คน  
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2552 

จํานวนผลงานวิชาการท�ีได้รับการจดลขิสิทธิ� และ/หรือ

ได้รับรองคณุภาพจากหน่วยงานท�ีเชื�อถือได ้
n/a n/a 550 746 

จํานวนอาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 326 420 441 470 

ร้อยละของจํานวนผลงานวิชาการท�ีได้รับการจดลขิสิทธิ�

หรือได้รับรองคณุภาพจากหน่วยงานที�เชื�อถือได้ต่อ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

n/a n/a 124.7165 158.7234 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 15 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี� 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 55 ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ร้อยละของผลงานวิชาการที�ได้รับหนังสือ

รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ�และ/หรือได้

รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที�เชื�อถือได ้

ต่ออาจารย์ประจํา/นักวิจ ัยประจํา 

3 158.7234 5.0000 0.1500 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)  รอบ  12  เดือน 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ในส่วนของผลงานทางวิชาการ  

ของบุคลากร โดยแต่งต�ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  เพ�ือทําหน้าที�ในการพจิารณา 

รวบรวมผลงานทางวิชาการของบุคลากร  เพ�ือจัดส่งไปยื�นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  จากกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย ์

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพ�ือส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื�อง และสนับสนุนเงินทุนวิจ ัยให้พัฒนานว ัตกรรมประกอบการเรียนการสอน

ทุก ๆ ปี เช่น การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเป็นต้น  

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

การตรวจสอบและการแจ้งข้อมูลตอบรับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์คอ่นข้างล่าช้า 

ทําให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลยืนย ันประกอบการเขยีนรายงานไม่แน่ชัด 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. เอกสารสรุปจํานวนอาจารย์ประจําที�ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

2. เอกสารสรุปจํานวนและรายชื�อผลงานวิชาการที�ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ�ใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  

3. จํานวนและรายชื�อผลงานวิชาการที�ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที�เชื�อถือได ้ในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2553  

4. แฟ้มรวบรวมหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ � ที�ออกให้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  
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ตัวชี�วัดท�ี 5 :  ระดับความสําเร็จในการพฒันาสถาบันสู่ระดับสากล  

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ. ประยงค ์ ฐิติธนานนท์    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1700 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

การดําเนินภารกิจด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัย 

มีการแต่งต�ังคณะกรรมการดําเนินการ โดยมีรองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธาน

คณะกรรมการ เพ�ือรวมกันศึกษาองค์ประกอบและตัวชี�ว ัดที�องค์กรประเมิน/จัดอันดับต่าง ๆ และกําหนดแนว

ทางการดําเนินงาน ทบทวนแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  จากผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2552 โดยได้มีการประชุมพจิารณาทบทวนแผนเมื�อคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั�งที� 1/2553 เมื�อว ันศุกร์ที� 12 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  คณะกรรมการได้พจิารณาคัดเลือกสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ เพ�ือจัดทําเป็นแผนงาน

หลักในการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาให้ได้รับการยอมรับในระดับภมิูภาคหรือนานาชาติแล้วพจิารณาจัดทํา

ยกร่างแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ�ือพจิารณาแผนการ

ดําเนินงานดังกล่าว  

สําหรับการดําเนินการตามแผนดังกล่าว มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ด ําเนินการต่อเนื�องจากผลการดําเนินงานของปีที �ผ่านมา ซึ�งในการพัฒนาสาขา

ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามในสัญญาข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยครูกวางตรี  สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม เพ�ือร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาและการบริการทางเทคโนโลยี   โดยเริ�มรับนักศึกษาต�ังแต่ปี

การศึกษา 2552 เป็นต้นมา  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยไดส้นับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และ

นักศึกษาเข้าแขง่ข ันทักษะด้านคอมพวิเตอร์ในระดับชาติอย่างต่อเนื�อง  ปรากฏว่ามีผลงานนักศึกษาได้รับรางว ัล

ระดับชาติ หลายรางว ัล เช่น รางว ัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ในการแขง่ขันการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  รางว ัลอันดับที� 1 “บ้านนี�มีรัก  ปลูกผ ักกินเอง”  ใน

ระดับอุดมศึกษา  และรางวลัชุมเชย จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ  (NSC 2010) 

ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ และการแสดงผลงาน ในงาน  TICTA Expo 2010 โชว์ศักยภาพซอฟต์แวร์ไทย เป็นต้น   

นอกจากนี� คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ไปศึกษาดงูานและ

กระชับความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาเครือข่าย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เมื�อว ันที� 29 มีนาคม – 2 

เมษายน พ.ศ. 2553  เพ�ือแลกเปลี�ยนประสบการณ์และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษา ซึ�งจากผลการดําเนินงานได้มีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล   เพ�ือนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง กระบวนการดําเนินงานให้มีความ

เหมาะสมยิ�งข�ึน และจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน  พร้อมจัดทําแผนงานพัฒนาประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื�อให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดบัสถาบันจากองค์กรจัดอันดับช�ัน

นําของโลกต่อไป 
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ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับ

สากล 
n/a 3.50 4 

ดําเนินการได้

สําเร็จ  4  ข�ันตอน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ว ัดระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากลโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี�    

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น 

โดยท�ี : 

 

ประเด็นที� 

1 

สถาบันอุดมศึกษาทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล  ซึ�งเป็นแผนระยะยาวและ

จัดทําแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ�ือพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือ

สถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับภมิูภาคหรือนานาชาติ  ที�ได้รับการอนุมัติจากสภา

สถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที� 

2 

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล  ตาม

แผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที�กําหนด 

ประเด็นที� 

3 

สถาบันอุดมศึกษาติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

ประเด็นที� 

4 

สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงาน พร้อมจัดทํา

แผนงานพัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเด็นที� 

5 

สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับ

ช�ันนําของโลก 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่

สากล 
5 

ดําเนินการได้

สําเร็จ 4ข�ันตอน 
4.0000 0.2000 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

1. การดําเนินงานเริ�มโดยการมีคณะทํางานเตรียมการ/หาข้อมูลเบื�องต้นก่อน  

2. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์เป็น

เจ้าภาพหลกัในการพัฒนา 

3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและกระชับความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาเครือข่าย ณ สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1.คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการสู่ระดับสากล 

2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล 

3. สัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและวิทยาลัยครู 

กวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

4. รายงานสรุปผลกิจกรรมศึกษาดงูานและกระชับความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาเครือข่าย ณ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างว ันที� 26 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2553 

5. รายงานผลการดําเนินงานการสนับสนุนการจัดส่งอาจารย ์นักศึกษา เข้าแขง่ข ันระดับชาติ  

6. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาสถาบันสู่สากล 
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มิติท�ี 2   มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

ตัวชี�วัดท�ี 6 - 7 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลุเป้าหมาย   

ด้านคุณภาพการให้บริการ  

นํ�าหนัก : ร้อยละ  15 

คําอธิบาย  : 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านคณุภาพการให้บริการ  

คํานวณจากผลรวมของคะแนนเฉล�ียถ่วงน�ําหนักของตัวชี�ว ัด 2 ตัว ดังนี� 

 1.  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติและความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษา น�ําหนัก

เท่ากับ 10  

 2.  ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพที�ก่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื�อง  น�ําหนักเท่ากับ 5 

 

สูตรการคํานวณ : 

 

ตัวชี�วัด (i) นํ�าหนัก (Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละ

ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี �วัด 

คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

i=1,2 

คะแนนเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนัก 

(WixSMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 = 10 1 2 3 4 5 SM1 W1 x SM1 

KPISM 2 W2 = 5 1 2 3 4 5 SM2 W2 x SM2 

 Σ Wi=15 ค่าคะแนนของมิติที� 2 เท่ากบั Σ Wi x SMi 

 

คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายที �บรรลุผลสําเร็จด้านคณุภาพ  

เท่ากับ 

 

15

)SM5()SM10(
21

×+×
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มิติท�ี 2   มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

ตัวชี�วัดท�ี 6 : ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติและความพงึพอใจของนักศึกษา 

นํ�าหนัก  :  ร้อยละ  10 

 

                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P) รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 6.1 : ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติต่อบัณฑติ 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.ดร.เสทื�อน   เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :    

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

รอผลการประเมินจากสํานักงานสถติิแห่งชาติ  
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติต่อ

บัณฑติ 
82.54 83.40 83.66 86.64 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี� 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้

บัณฑติต่อบัณฑติ 5 86.64 5.0000 0.2500 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P) รอบ  12  เดือน 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

ใช้ผลสํารวจความพงึพอใจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 6.2 :  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.ดร.เสทื�อน   เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :    

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

รอผลการประเมินจากสํานักงานสถติิแห่งชาติ  
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษา

ต่อสถาบันอดุมศึกษา 
n/a n/a 79.84 76.79 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี� 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนิสิต

นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
5 76.79 3.3580 0.1679 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

หลกัฐานอ้างองิ :   

ใช้ผลสํารวจความพงึพอใจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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มิติท�ี 2   มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

ตัวชี�วัดท�ี 7   :  ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพที�ก่อให้เกดิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง  

ต่อเนื�อง  

นํ�าหนัก      :  ร้อยละ  5 

 

                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                             (P) รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 7.1 : ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพภายในที�ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื�อง 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.ดร.เสทื�อน   เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายรังสรรค์   วงค์สุข 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1170 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัย ได้ด ําเนินงานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในท�ี

ก่อให้เกดิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื �อง โดยดําเนินการ ดังนี� 

1. มหาวิทยาลัย แต่งต�ังคณะกรรมการ/คณะทํางานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี  เพ�ือศึกษาวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคณุภาพให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑ ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง และ

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยนําผลการตรวจเย�ียม และประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจําปี

การศึกษา 2551  ที�มีการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ า ในระหว่าง

ว ันที�  8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2552 และระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างว ันที� 22 – 24  กันยายน พ.ศ. 2552 โดย

คณะกรรมการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  มาวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคณุภาพโดย

การจัดประชุมจัดการความรู้หลังการตรวจประเมินตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน เมื�อว ันศุกร์ที� 25 

กันยายน  2552  เพ�ือกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี� และเกณฑ์คณุภาพที�สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานและกฎเกณฑ์อ�ืน ๆ โดยเชื�อมโยงตัวบ่งชี�คณุภาพต่าง  ๆ จากตัวบ่งชี�คณุภาพของ สกอ. จํานวน 44 ตัว

บ่งชี�  ตัวบ่งชี�ของ สมศ. จํานวน 48 ตัวบ่งชี�  และ ตัวชี�ว ัดของ ก.พ.ร. จํานวน 28 ตัวชี�ว ัด กําหนดเป็นตัวบ่งชี�

สําหรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา  2552 จํานวน 58 ตัวบ่งชี� ซึ�งเป็นตัวบ่งชี�ที�

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยตัวบ่งชี�ที�พัฒนาข�ึนครอบคลุมปัจจัยที�มีผลต่อคณุภา พอย่าง

ครบถ้วน ท�ังปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต เป็นตัวบ่งชี�ที�สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดย

หน่วยงาน ต่าง ๆ  โดยจัดทําเป็นคู่มือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2552 ไว้ชัดเจน นอกจากนี� 

มหาวิทยาลัยย ังได้นําข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากคณะกรรมการ มาวิเคราะห์จัดทําเป็นแผนการประกัน

คณุภาพ (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา  2552 ซึ�งได้มีการนําเสนอต่อที�ประชุมสภามหาวิทายลัย ในคราว
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ประชุมครั�งที�  8/2552 พร้อมรายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเอง  ประจําปีการศึกษา  2551  ซึ�งที�

ประชุมมอบหมายมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปพจิารณาปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและ

เหมาะสมมากยิ�งข�ึน  

2. มหาวิทยาลัยมีการประชุมชี�แจงและสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับตัวชี�ว ัดและเกณฑ์การประเมินตาม

แผนการประกันคณุภาพ  ซึ�งได้มีการจัดประชุมเมื�อว ันศุกร์ที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552  ซึ�งได้มีการหารือและทบทวน

ผลการดําเนินงานในรอบปีที �ผ่านมา หลังรับการตรวจประเมิน และแนวทางสําหรับการดําเนินงานในรอบปี

การศึกษา 2552 ซึ�งได้มอบหมายให้ทุกศูนย์ต้นทุนนําตัวชี�ว ัดและเกณฑ์ไปปรับและจัดทําเป็นคู่มือสําหรับการ

ดําเนินงานในหน่วยงานของตนเอง  และในระหว่างปีมหาวิทยาลัยได้ด ําเนินงานตาม แผนการประกันคณุภาพ

ภายในให้เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการบริหารการศึกษา  รวมท�ังจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี�ว ัดตามเกณฑ์การ

ประเมินคณุภาพ ซึ�งได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  โดยมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการ

เขยีนรายงานประจําปี และรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา   2552 โดยดําเนินการในว ันที� 7 เมษายน 

2553  เป็นกิจกรรมช่วงที �หนึ�งของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง  และใน

ระหว่างว ันที� 26 – 27 พฤษภาคม  2553 ได้มีการจัดประชุมเพ�ือประเมินความเรียบร้อยของการดําเนินงานของแต่

ละศูนย์ต้นทุ น และเพ�ือเป็นการแลกเปลี �ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการดําเนินงานประกันคณุภาพของ

คณะทํางานแต่ละศูนย์ต้นทุน  โดยให้แต่ละศูนย์ต้นทุนขึ �นนําเสนอผลการประเมินตนเอง  ตามที�ได้มีการ

ดําเนินการจัดทําจากผลการประชุมเตรียมการเมื�อคราวการประชุมระยะที� 1 โดยให้คณะทํางานประกันคณุภาพที�

เข้าร่วมประชุมช่วย  พจิารณา ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ของร่างเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามรายงาน

ประจําปีที�เป็นรายงานการประเมินตนเองของแต่ละศูนย์ต้นทุน  ที�นําเสนอ พร้อมท�ังให้ข้อเสนอแนะ เพ�ือการ

ปรับปรุงพัฒนารายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เพ�ือให้แต่ละส่วนงานนําไปปรับปรุงรายงานให้มีความ

สมบูรณ์ เพ�ือเตรียมรับการประเมินคณุภาพภายใน  ระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก และการประเมินคณุภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยมีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการประกันคณุภาพและรายงานผลการติดตาม

เสนอผู้บริหารเป็นระยะ  ๆ อย่างต่อเนื�อง โดยรองอธิการ (วิชาการประกันคณุภาพ) ได้นําเสนอต่อที�ประชุม

อธิการบดี/รองอธิการบดี นอกจากนี�ย ังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เกี�ยวกับการประกันคณุภาพ

ผ่านสื�อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ทาง Website ของมหาวิทยาลัย และเอกสารประชาสัมพันธ์ขา่วตัวตูม และ

บัวอุบล เป็นต้น  ซึ�งในปีการศึกษา  2552 มหาวิทยาลัยได้จ ัดให้มีการตรวจประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ระดับคณะ สถาบัน สํานัก  ระหว่างว ันที�  29 – 30 กรกฎาคม 2553 และ

การตรวจประเมินการประกันคณุภาพภายในการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับมหาวิทยาลัย  

ระหว่างว ันที� 19 - 20 สิงหาคม 2553 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และหลักจากรับการตรวจประเมิน

มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงรายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเอง  ตามข้อเสนอแนะของ
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คณะกรรมการ พร้อมกรอกข้อมูลเข้าในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE 

QA ONLINE SYSTEM) และส่งได้ตามระยะเวลาที�กําหนด (29 ก.ย. 53) 

4. มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา

เพ�ือพจิารณาให้ความเห็น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั�งที� 5/2553 ว ันศุกร์ที� 17 กันยายน 2553 ซึ�งที�ประชุม

ได้ต�ังข้อสังเกตในประเด็นผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี�ที� 2.4 สัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ว่าอาจแก้ไขโดย

บรรจุอาจารย์เพ�ิม หรือไม่ก็ลดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาลง  และควรมีแผนรองรับการแก้ปัญหาที�อาจเกิดจากการ

ปรับนโยบายการผลิตครูของรับบาล  ซึ�งจากข้อสังเกตดังกล่าว มหาวิทยาลัย ได้นํามาใช้ประกอบการจัดทํา

แผนปฏิบัติงานประจําปี เพ�ือเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554  

นอกจากนี�มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลลัพธ์ของระบบประกันคณุภาพจากทุกหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการทบทวนและจัดทําแผนหรือมาตรการเพื�อพัฒนาคณุภาพอันสืบเนื�องจากรายงานการ

ประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินคณุภาพ ภายใน (Improvement Plan) โดยการสังเคราะห์ผลการ

ประเมินคณุภาพภายในระดับหน่วยงาน เพ�ือใช้ข้อมูลยกย่องหน่วยงานที�เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานจากการ

ประกันคณุภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ �งของการบริหา รการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื �นใน

มหาวิทยาลัย  รวมท�ังนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และ

ระบบประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานประจําปีที �เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน  ให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  ภายใน 120 ว ันนับจากว ันสิ�นปีการศึกษา  (ส่ง

เอกสารรายงานว ันที�  24 ก.ย. 53) และเผยแพร่รายงานให้สาธารณชนทราบ  โดยมีการเผยแพร่รายงานระหว่าง

หน่วยงาท�ังภายในและภายนอก และลงเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัย ทาง 

Web Site http:// qareport .ubru.ac.th  
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 6 เดือนแรก 

2550 2551 2552 ปี 2552 

ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพภายในที�

ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง 4 3 3.5 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

ท�ัง 5 ประเด็น 
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ว ัดระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพภายในที�ก่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื�อง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี�    

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น 

 

โดยท�ี : 

ประเด็นที� 1 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคณุ ภาพให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน

และหลักเกณฑ ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันเพ�ิมเติม 

รวมถึงการจัดทําแผนการประกันคณุภาพประจําปีซึ�งได้รับความเห็นชอบจากสภา

สถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที� 2 • สถาบันอุดมศึกษาชี�แจงและสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับตัวชี�ว ัดและเกณฑ์การประเมิน

ตามแผนการประกันคณุภาพที�ประกาศ   

• สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานตามแผนการประกันคณุภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ�ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษา  รวมท�ังจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี�ว ัดตามเกณฑ์

การประเมินคณุภาพ 

ประเด็นที� 3 • สถาบันอุดมศึกษาติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร

เป็นระยะ  ๆ อย่างต่อเนื�อง 

• สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคณุภาพภายใน 

ที�กําหนด ในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน 

ประเด็นที� 4 • สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายงานผลการประเมินตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภา

สถาบันอุดมศึกษาเพ�ือพจิารณาให้ความเห็น 

• สถาบันอุดมศึกษานําข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและผล

การประเมินมาใช้ในการวางแผนประจําปีเพื�อเสนอของบประมาณประจําปีถ ัดไป 
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ประเด็นที� 5 • สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจําปีที�เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน  ให้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 ว ันนับ

จากว ันสิ�นปีการศึกษา  และเผยแพร่รายงานให้สาธารณชนทราบ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพที�

ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื�อง 

5 

ดําเนินการได ้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 

ท�ัง 5 ประเด็น 

5.0000 0.2500 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั�งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เพ�ือกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและศูนย์ต้นทุนที�สังกัด และมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ

การประกันคณุภาพภายในโดยการเชื�อมโยงตัวบ่งชี�ของ สกอ. สมศ. และตัวชี�ว ัดของ  ก.พ.ร. ที�มีล ักษณะคล้ายกัน 

ใช้ข้อมูลตัวเดยีวกัน เพ�ือลดภาระและความซ�ําซ้อนในการดําเนินงานของศูนย์ต้นทุนต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

มหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณด้านการประกันคณุภาพการศึกษาให้กับทุกหน่วยงาน รวมท�ัง สนับสนุน

ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา   ประกอบกบัคณะ

ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา พ้อมท�ังอาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่  มี

ความตระหนักว่างานประกันคณุภาพการศึกษาเป็นภาระงานตามปกติของทุกคน  และเป็นหน้าที�ความรับผิดชอบที�ต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื�องเพ�ือใหผ้ลงานที�ได้มีประสิทธิภาพสูงที�สุด 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :  

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมีการเปลี�ยนแปลงบุคลากร/เจ้าหน้าที� ที�รับผิดชอบงานด้าน

ประกันคณุภาพการศึกษาบ่อย ทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเนื�อง และบุคลากรบางส่วน  ของมหาวิทยาลัยย ังไม่

เข้าใจถึงระบบการประกันคณุภาพภายในอย่างแท้จริง เข้าใจเพยีงว่า ระบบการประกันคณุภาพภายใน คอื การ

จัดทํารายงานประจําปี และรายงานการประเมินตนเอง  เพ�ือนําเสนอผลการดําเนินงานของหน่วยงานที�ตน

รับผิดชอบให้บุคคลภายนอกรับทราบเท่าน�ัน และขาดการดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการนําผลประเมินไป
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พัฒนากระบวนการให้ความรู้อย่างต่อเนื�อง 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. คําส�ังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที� 3300 / 2552 เรื�อง  แต่งต�ังคณะกรรมการการประกัน

คณุภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2552 

2. คําส�ังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที�  3454 / 2552 เรื�อง  แต่งต�ังคณะทํางานประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา   2552 

3. รายงานผลการประชุมจัดการความรู้หลังการตรวจประเมินระบบประกันคณุภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

4. คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการ ศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

5. แผนการประกันคณุภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคณุภาพประจําปีการศึกษา. 2552 

6. สําเนามติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชุมครั�งที� 8/2552 ว ันศุกร์ที� 25 พฤศจิกายน 2552 

7. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ครั�งที� 1 / 2552 ว ันศุกร์ที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment 

Report) ประจําปีการศึกษา  2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

9. สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self 

Assessment Report) ประจําปีการศึกษา  2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระยะที� 1 ประชุมเตรียมความ

พร้อมในการเขยีนรายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา  2552 ว ันพธุที� 7 เมษายน พ.ศ. 

2553 

10 . สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self 

Assessment Report) ประจําปีการศึกษา  2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระยะที� 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การนําเสนอร่างรายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเอง   ปีการศึกษา  2552 ของแต่ละศูนย์ต้นทุน  ว ันที� 

26 – 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 

11. เอกสารขา่วประชาสัมพันธ์บัวอุบล ปีที � 12 ฉบับที� 1 ว ันที� 1- 30 มิถุนายน 2553 

12 โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา  2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

13. สําเนาหลักฐานการส่งข้อมูลเข้สู่ระบบ CHE QA Online ประจําปีการศึกษา  2552 

14. รายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  2552 (ฉบับหลังรับการตรวจประเมิน

จากคณะกรรมการ) 
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15 . รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั�งที� 5/2553 ว ันศุกร์ที� 17 กันยายน 

2553 

16. แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

17. สําเนาหนังสือนําส่งรายงานประจําปีที�เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในที �ได้รับการพจิารณาจาก

สภา ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด (หนังสือที� ศธ 0547(1)/5455 ลงว ันที� 24 

กันยายน 2553) 

18. สําเนาหนังสือตอบรับการส่งรายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเอง  ประจําปีการศึกษา  

2552 เพ�ือเผยแพร่จากหน่วยงานต่าง  ๆ  

19. Web Site http:// qareport .ubru.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

 

82

มิติท�ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏบัิติราชการ   

ตัวชี�วัดท�ี 8 – 11 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของ

การปฏบัิติราชการ 

นํ�าหนัก : 10 

คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ราชการ คํานวณจากผลรวมของคะแนนเฉล�ียถ่วงน�ําหนักของตัวชี�ว ัด 4 ตัว ดังนี� 

1.  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม  น�ําหนักเท่ากับ 3 

2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  

น�ําหนักเท่ากับ 3 

3.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  น�ําหนักเท่ากับ 3 

4.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน น�ําหนักเท่ากับ 1 

  

สูตรการคํานวณ 

 

ตัวชี�วัด (i) นํ�าหนัก (Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละ

ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี �วัด 

คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

i=1,2 

คะแนนเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนัก 

(WixSMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 = 3 1 2 3 4 5 SM1 W1 x SM1 

KPISM 2 W2 = 3 1 2 3 4 5 SM2 W2 x SM2 

KPISM 3 W3 = 3 1 2 3 4 5 SM3 W3 x SM3 

KPISM 4 W4 = 1 1 2 3 4 5 SM4 W4 x SM4 

 Σ Wi=10 ค่าคะแนนของมิติที� 3 เท่ากบั Σ Wi x SMi 

 

คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายที �บรรลุผลสําเร็จด้านประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 

 

10

)SM1()SM3()SM3()SM3(
4321

×+×+×+×
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ตัวชี�วัดท�ี  8   :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ และรายจ่ายภาพรวม 

 

นํ�าหนัก      :  ร้อยละ  3 

 

ตัวชี�วัดท�ี 8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ. ประยงค ์ ฐิติธนานนท์    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวพรรณี   ชารีแก้ว 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1103 โทรศัพท์ :   0-4535-2105 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณที�เป็นงบลงทุน  (เป็นคา่ที �

ดนิและสิ�งก่อสร้าง) จํานวน  33,451,400  บาท ซึ�งในรอบปีงบประมาณ  2553 มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายงบลงทุน

แล้วจํานวน 26,326,400 บาท คดิเป็นร้อยละ  78.70 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน 

14,743,610 39,410,537.4

9 

115,431,752 26,326,400 

งบประมาณรายจ่ายลงทุนที�ได้รับ

ท�ังหมด 

37,125,000 88,936,200 153,472,009 33,451,400 

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
39.71 44.31 75.2136 78.700 

เกณฑ์การให้คะแนน  

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี� 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 ร้อยละ 69 

2 ร้อยละ 72 

3 ร้อยละ 75 

4 ร้อยละ 78 

5 ร้อยละ 81 
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ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทนุ 
1.5 78.70 4.2330 0.0635 

 
คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดผู้รับเหมาก่อสร้างให้ด ําเนินการก่อสร้างให้ตรงตามแผนการดําเนินงานที�กําหนดไว้

ในสัญญาจ้าง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความร่วมมือในการเร่งดําเนินการก่อสร้างให้ทันตามแผนการดําเนินงานที�กําหนด

ไว้ในสัญญาจ้าง 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :      

ผู้รับเหมาก่อสร้างส่งงวดงานช้ากว่าแผนการดําเนินงานที�กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. หลักฐานรายลเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากระบบ GFMIS  ข้อมูล ณ ว ันที� 30 กันยายน 

2553 

2. เอกสารสรุปรายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ ์ที�ดนิและสิ�งก่อสร้างที�จัดสรรงบประมาณในงบ

ลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302/1) 
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ตัวชี�วัดท�ี 8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ. ประยงค ์ ฐิติธนานนท์    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวพรรณี   ชารีแก้ว 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1103 โทรศัพท์ :   0-4535-2105 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ท�ังสิ�น 

จํานวน 234,841,200 บาท แบ่งเป็นงบบุคลากร  จํานวน 101,014,100 บาท งบดําเนินงาน จํานวน 62,369,400 บาท 

งบลงทุน จํานวน 33,451,400 บาท เงินอุดหนุน จํานวน 30,646,300 บาท และรายจ่ายอื�น จํานวน 7,360,000 บาท 

ซึ�งในรอบปีงบประมาณ  2553 มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วท�ังสิ�น จํานวน 223,385,420.11 บาท คดิ

เป็นร้อยละ  95.122 
 

 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ในภาพรวม 

n/a n/a n/a 223,385,420.11 

งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที�

ได้รับท�ังหมด 

n/a n/a n/a 234,841,200 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณในภาพรวม 

n/a n/a n/a 
95.122 

เกณฑ์การให้คะแนน  

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี� 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 ร้อยละ 92 

2 ร้อยละ 93 

3 ร้อยละ 94 

4 ร้อยละ 95 

5 ร้อยละ 96 

 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

 

86

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายในภาพรวม 
1.5 95.122 4.1220 0.0618 

 
คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :      

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

 

1. หลักฐานรายลเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากระบบ GFMIS  ข้อมูล ณ ว ันที� 30 กันยายน 

2553 

2. เอกสารสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ สงป. 302) 

3. เอกสารรายการโอนเปลี�ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                      รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี  9 : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ.นพดล   จันทร์เพ็ญ ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายอุทัย   ศรีจันทร์ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1148 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1147 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยไดค้ ัดเลือกกระบวนงานจํานวน  5 กระบวนงานหลัก ที�

ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการครบทั�ง 3 กลุ่ม ตามเงื�อนไขที�สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยเป็นกระบวนงานเดมิที�

เสนอเพ�ือการลดรอบระยะเวลาในการให้บริการ  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 ท�ัง 5 กระบวนงาน ซึ�งรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน ของแต่ละกระบวนงานที�มหาวิทยาลัยคัดเลือก เป็นกระบวนงานที �ใช้รอบระยะเวลาเฉลี�ยที�

มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการลดได้จริง ณ สิ�นปีงบประมาณพ .ศ. 2548 จํานวน 2 กระบวนงาน คอื การขอใบ

แสดงผลการศึกษา (Transcript) และการออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร  ใช้รอบระยะเฉล�ียมาตรฐาน 

ณ สิ�นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 จํานวน 2 กระบวนงาน คอื การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาและการ

ให้บริการห้องสมุด(การยืม-คนื)  และเป็นกระบวนงานที �ใชร้อบระยะเวลาเฉลี�ยที�มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ

ลดได้จริง  ณ สิ�นปีงบประมาณพ .ศ. 2552 จํานวน 1 กระบวนงาน คอื  การให้ทุนกู้ยืมเพื �อการศึกษา  ซึ�ง

มหาวิทยาลัยได้กําหนดน�ําหนักความสําคัญของกระบวนงานเท่ากัน กระบวนงานละ 0.6 จัดเก็บข้อมูลตาม

เงื�อนไขและว ันที�สํานักงาน  ก.พ.ร. กําหนด  ประมวลผลข้อมูลจากใบบันทึกการเข้ารับบริการของแต่ละ

กระบวนงาน ซึ�งพอสรุปได้ ดังนี� 

1) การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) มีผู้เข้ารับบริการจํานวน 249 คน เป็นผู้ที �ได้รับบริการ

ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน จํานวน 249 คน คดิเป็นร้อยละ  100 ของผู้รับบริการทั�งหมด 

2) การให้ทุนกู้ยืมเพื�อการศึกษามีผู้เข้ารับบริการจํานวน  169 คน เป็นผู้ที �ได้รับบริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน จํานวน 169 คน คดิเป็นร้อยละ  100 ของผู้รับบริการทั�งหมด 

3) การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา มีผู้เข้ารับบริการจํานวน  295 คน เป็นผู้ที �ไดรั้บบริการ

ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน จํานวน 295 คน คดิเป็นร้อยละ  100 ของผู้รับบริการทั�งหมด 

4) การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร  มีผู้เข้ารับบริการจํานวน 262 คน เป็นผู้ที �ได้รับ

บริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  จํานวน 257 คน คดิเป็นร้อยละ  98.09 ของผู้รับบริการทั�งหมด 

5) การให้บริการห้องสมุด(การยืม-คนื)  มีผู้เข้ารับบริการจํานวน 544 คน เป็นผู้ที �ได้รับบริการตาม

รอบระยะเวลามาตรฐาน จํานวน 544 คน คดิเป็นร้อยละ  100 ของผู้รับบริการทั�งหมด 

ซึ�งเมื�อเฉลี�ยคะแนนถ่วงน�ําหนักโดยภาพรวมท�ัง 5 กระบวนงาน พบว่า มีคา่คะแนนเฉลี�ยเท่ากับ 

4.924 ดังรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 3 (นําเสนอไว้ในภาคผนวก) 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                      รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)   รอบ  12  เดือน 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วง

น�ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ให้บริการ 

4.91 4.50 4.5293 4.9240 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

งานบริการ (i) นํ�าหนัก(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกบัร้อยละของ

ผู้รับบริการที�ได้รับบริการตามรอบระยะเวลา

มาตรฐานเทยีบกบัจาํนวนผู้รับบริการทั�งหมด 

คะแนนที�ได้  

(Ci) 

คะแนนเฉล�ีย

ถ่วงนํ�าหนัก         

(Wi x Ci) 
1 2 3 4 5 

1 W1 80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 

2 W2 80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

. . 80 85 90 95 100 . . 

i Wi 80 85 90 95 100 C i (Wi x Ci) 

นํ�าหนัก 

รวม 

Σ Wi =1 ค่าคะแนนของตวัชี�วัดนี�เท่ากบั  Σ (Wi x Ci) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 Σ (Wi x Ci) = 1 

2 Σ (Wi x Ci) = 2 

3 Σ (Wi x Ci) = 3 

4 Σ (Wi x Ci) = 4 

5 Σ (Wi x Ci) = 5 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                      รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)   รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วง

น�ําหนักในการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการ 

3 4.9240 4.9240 0.1477 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

1. แต่งต�ังคณะทํางานเพ�ือดําเนินการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละกระบวนงาน ตามศูนย์ต้นทุนที�มีการเสนอ

กระบวนงานเพ�ือรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของข�ันตอนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที�เสนอเพ�ือ

ประเมินผลในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

2. เก็บข้อมูลผลการดําเนินงานจริงที�มีผู้รับบริการในช่วงระยะเวลาตั�งแต่เดอืนมกราคม 2553 ถึง เดอืน

กันยายน 2553  ตามเงื�อนไขที�สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยสุ่มเก็บข้อมูลเพยีงจํานวน 30 ราย/ว ัน กรณีมี

ผู้รับบริการต่อว ันจํานวนมาก และหากมีผู้รับบริการต่อว ันไม่ถึง 30 ราย เก็บข้อมูลทุกราย  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. เอกสารแบบฟอร์ม 1 จํานวนและรายชื�อกระบวนงาน น�ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานที�

มหาวิทยาลัยนํามาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(ใช้กระบวนงานเดมิตามที�ได้แจ้งไว้กับสํานักงาน 

ก.พ.ร.  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552) 

2. เอกสารแบบฟอร์ม 2 การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน  

3. เอกสารแบบฟอร์ม 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน  

4.ประกาศข�ันตอนและระยะเวลามาตรฐานการให้บริการแต่ละกระบวนงาน 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด : รศ. ประยงค ์ ฐิติธนานนท์    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวพรรณี   ชารีแก้ว 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1130 โทรศัพท์ :   0-4535-2105 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

การดําเนินการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกําหนด ซึ�งกรมบัญชีกลางกําหนดให้ค ํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโดยใช้

รายจ่ายจริง   ดังน�ันการดําเนินงานคํานวณตามตัวชี�ว ัดนี�จึงต้องรอการเบิกจ่ายจนสิ�นปีงบประมาณ   และเริ�มการ

คํานวณจริงได้หลังว ันที� 30 กันยายน 2553 และตามเงื�อนไขการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี�ว ัดนี� สํานักงาน 

ก.พ.ร . กําหนดให้จัดส่งผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนนทั �ง  5 ระดับถึงสํานักงบประมาณ  

กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท�ี 31 มกราคม 2554  

ดังน�ัน การรายงานผลการดําเนินงาน ณ รอบสิ�นปี งบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม  2552 – 30 กันยายน 

2553) มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนได้มีการแต่งต�ังคณะทํางานจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พ.ศ. 

2553 เพ�ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา มาจัดทําแผนการเพ�ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานสําหรับ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 เพ�ือใช้เป็นแผนในการดําเนินงานจัดทําต้นทุนต่อหน่วย โดย

มหาวิทยาลัยกําหนดเป้าหมายการจัดทําต้นทุนใน 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน  การ

วิจ ัย  การให้บริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรม โดยการคํานวณต้นทุนผลผลิตด้านการจัดการเรียน

การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัว  แยกตามกลุ่มสาขาที�เปิดสอนครบทุก กลุ่มสาขา ซึ�งประกอบด้วย  1) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   3) กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4) กลุ่ม

สาขาวิชาครุศาสตร์   5) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และ 6) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ซึ�งขณะนี�อยู่ระหว่าง

ดําเนินการประมวลผลข้อมูลและเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2552 และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ซึ�งจะรายงานผลการดําเนินงานเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามกําหนดเวลาต่อไป 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดําเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต 
4 5 4.40 ระดับ 3 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พจิารณาจากการดําเนินงานตามข�ันตอนในแต่ละระดับ  

โดยท�ี : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ  

พ.ศ . 2553 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที �ดขี�ึนกว่า

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

ระดับ 2 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านการจัดการเรียน

การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทกุกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที�

กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที�กรมบัญชีกลาง

กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ 3 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 สําหรับทกุผลผลติ  

ตามหลักเกณฑ์ที�กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบ

ที�กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ระดับ 4 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปล�ียนแปลงเพ�ิมข�ึนหรือลดลงอย่างไร  พร้อมท�ัง

วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี �ยนแปลงดังกล่าว  และจัดทํารายงานสรุปผลการ

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 

ระดับ 5 รายงานผลตามแผนการเพ�ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553   
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิต 
3 ระดับ 3 3.0000 0.0900 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

1. มีการแต่งต�ังคณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พ.ศ. 2553 

2. จัดทําหรือทบทวนแผนการเพ�ิมประสิทธิภาพการดํา เนินงานสําหรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 และเสนอ

ต่อคณะผู้บริหารเพ�ือพจิารณา 

3. จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์ที�กรมบัญชีกลางกําหนด  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :  

  

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :         

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. รายงานผลการดําเนินการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 

2. คําส�ังแต่งต�ังคณะทํางานจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

4. แผนการเพ�ิมประสิทธิภาพการดํา เนินงานสําหรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 11 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ.นพดล  จันทร์เพ็ญ ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายอุทัย   ศรีจันทร์ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1148 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1147 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานอธิการบดี  (ฝ่ายอาคารสถานที �) ได้

จ ัดทําข้อมูลการใช้พลังงานท�ังไฟฟ้า  และน�ํามันเชื�อเพลิงรวมท�ังการจัดข้อมูลพ�ืนฐานการจัดทําดัชนีการใช้

พลังงานอย่างต่อเนื�องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มรายงานที�สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกําหนด โดยได้

ส่งข้อมูลข�ึน Web  www.e-report.energy.go.th ของส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักนโยบาย

และแผนพลังงาน  ซึ�งส่ว นงานดังกล่าวได้ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี�ว ัดนี�ให้มหาวิทยาลัยที�ระดับ 5 

คะแนน 

 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 2553 

ปริมาณการใช้น�ํามันเชื�อเพลิง 38,647.73 
34,332.3

8 
29,999.63 21,083.61  

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า   
7,177,282  

.15 

4,781,03

9 .58 
5,982,357.77 6,097,054.26  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 
2-5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

1. ไฟฟ้า  คะแนนการประเมินผลด้านไฟฟ้าของสถาบันอุดมศึกษา  คดิจากคะแนนเฉลี�ยของหน่วยงาน

ในสังกัดท�ังหมด โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี�  

ระดับ คะแนน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 0.5 มีการทบทวนการจัดต�ังคณะทํางานลดใช้พลังงาน โดยมีอธิการบดหีรือผู้ที �ได้รับ

มอบหมายเป็นประธาน  และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช้พลงังานที�เกิดจาก

ความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที� และมีแผนติดตามผล 

2 0.5 ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน (kWh) ครบถ้วน และข้อมูลพ�ืนฐานสําหรับการจัดทํา

http://www.e-report.energy.go.th/
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)   รอบ  12  เดือน 

ดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน 

3 0.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน  โดย มีคา่ดัชนีการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง -0.500 ถึง -0.334 

4 0.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน  โดย มีคา่ดัชนีการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง  -0.333 ถึง -0.167 

5 0.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน  โดย มี

คา่ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง  -0.166 ถึง 0 ในกรณีที�ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

จริงน้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน  หรือ  มีคา่ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า

มากกว่า 0 จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผลด้านไฟฟ้า  (2.5 คะแนน) 

 

2. นํ�ามัน คะแนนการประเมินผลด้านน�ํามันของสถาบันอุดมศึกษา คดิจากคะแนนเฉลี�ยของ

หน่วยงานในสังกัดท�ังหมด โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี� 

 

ระดับ คะแนน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

1 0.5 มีการทบทวนการจัดต�ังคณะทํางานลดใช้พลังงาน โดยมีอธิการบดหีรือผู้ที �

ได้รับมอบหมายเป็นประธาน  และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใชพ้ลังงานที�

เกิดจากความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที� และมีแผนติดตามผล 

2 0.5 ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน น�ํามัน (ลิตร) ครบถ้วน และข้อมูลพ�ืนฐานสําหรับ

การจัดทําดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน 

3 0.5 ปริมาณการใช้น�ํามันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น�ํามันมาตรฐาน โดย มีคา่ดัชนี

การใช้พลังงานน�ํามันอยู่ในช่วง -0.500 ถึง -0.334 

4 0.5 ปริมาณการใช้น�ํามันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น�ํามันมาตรฐาน โดย มีคา่ดัชนี

การใช้พลังงานน�ํามันอยู่ในช่วง -0.333 ถึง -0.167 

5 0.5 ปริมาณการใช้น�ํามันจริง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณการใช้น�ํามันมาตรฐาน 

โดยมีคา่ดัชนีการใช้พลังงานน�ํามันอยู่ในช่วง  -0.166 ถึง  0 

ในกรณีที�ปริมาณการใช้น�ํามันจริงน้อยกว่าปริมาณการใช้น�ํามันมาตรฐาน หรือ  

มีคา่ดัชนีการใช้พลังงานน�ํามันมากกว่า 0 จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผล 

ด้านน�ํามัน (2.5 คะแนน) 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                    รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)   รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 
1 ระดับ5 5.0000 0.0500 

 
คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

1. มหาวิทยาลัยมีคําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553  

2. ในการปฏิบัติราชการตามตัวชี�ว ัดนี� คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที�ติดตามและจัดทํา

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน�ํามันเชื�อเพลิงเพ�ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้และกําหนดแนวทางรณรงค์เพื�อการ

ประหยัดพลังงานทุก ๆ เดอืน 

3. การประชุมและการเสนอมาตรการเพื�อการประหยัดพลังงาน ได้นําเสนอสู่ประชาคม ทางจดหมาย

ขา่ว “บัวตูม” ทุก ๆ สัปดาห์ ทําให้แนวโน้มในการใช้น�ํามันเชื�อเพลงิและไฟฟ้าลดลง  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

           มีคณะกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ที�ดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง 

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

ข้อมูลการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  และผล

การประเมิน โดยสํานักนโยบายและแผนพลงังาน   พมิพ์จาก www.e-report.energy.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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มิติท�ี 4   มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 

ตัวชี�วัดท�ี 12 – 18 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี �ยถ่วงนํ�าหนักในการบรรลุเป้าหมาย  

ด้านการพัฒนามหาวิทยาลยั 

นํ�าหนัก : 30 

คําอธิบาย : 

 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักในการบรรลุเป้าหมายด้านพัฒนา สถาบันคํานวณจาก

ผลรวมของคะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักของตัวชี�ว ัด 7 ตัว ดังนี� 

1. ระดับคณุภาพของการกํากับดแูลตามหน้าที�และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการ

ถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่ มหาวิทยาลัย น�ําหนักเท่ากับ 10 

2. ระดับความสําเร็จในการใหค้วามสําคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง

ความคดิเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ น�ําหนักเท่ากับ 2 

3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา น�ําหนักเท่ากับ 3 

4. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพ�ือพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย น�ําหนักเท่ากับ 5 

5. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  น�ําหนัก

เท่ากับ 3 

6. ประสิทธิภาพของการ สอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  น�ําหนักเท่ากับ 5 

7. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณคา่  น�ําหนักเท่ากับ 2 
 

สูตรการคํานวณ : 

ตัวชี�วัด (i) 
นํ�าหนัก 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละของผลสําเร็จ

ตามเป้าหมายของตัวชี �วัด 

คะแนนท�ีได้ 

(SMi) 

i=1,2,3 

คะแนนเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนัก 

(WixSMi) 1 2 3 4 5 

KPISM 1 W1 = 10 1 2 3 4 5 SM1 W1 x SM1 

KPISM 2 W2 = 2 1 2 3 4 5 SM2 W2 x SM2 

KPISM 3 W3 = 3 1 2 3 4 5 SM3 W3 x SM3 

KPISM 4 W4 = 5 1 4 7 10 13 SM4 W4 x SM4 

KPISM 5 W5 = 3 1 2 3 4 5 SM5 W5 x SM5 

KPISM 6 W6 = 5 1 2 3 4 5 SM6 W6 x SM6 

KPISM 7 W7 = 2 1 2 3 4 5 SM7 W7 x SM7 

 Σ Wi=30 ค่าคะแนนของมิติที� 4 เท่ากบั Σ WixSMi 
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คะแนนเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักระดับความสําเร็จของร้อยละของเป้าหมายที �บรรลุผลสําเร็จด้าน         การ

พัฒนามหาวิทยาลัย เท่ากับ 
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ตัวชี�วัดท�ี 12  :   ระดับคุณภาพของการกาํกบัดูแลตามหน้าที�และบทบาทของสภามหาวิทยาลยัและการ

ถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลยัสู่สถาบันอดุมศึกษา 

นํ�าหนัก      :    ร้อยละ  10 

 

                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 12.1 : ระดับคุณภาพของการกาํกบัดูแลสถาบันอดุมศึกษาตามหน้าที�และบทบาทของสภา

สถาบันอดุมศึกษา 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ. ประยงค ์ ฐิติธนานนท ์    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายอุทัย   ศรีจันทร์ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1103 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1147 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

การกํากับดแูลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที�และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

โดยมี ดร. พศิิษฐ์  วรอุไร เป็นนา ยกสภามหาวิทยาลัย  (ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื�อง แต่งต�ังนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศ ณ ว ันที� 

17 ธันวาคม พ.ศ. 2551)  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 12 ท่านและ

เป็นคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย  จํานวน 12 ท่าน (รวมผู้ช่วยเลขานุการ 1 ท่าน) เพ�ือทําหน้าที�เกี�ยวกับ

การกํากับดแูลสภามหาวิทยาลัยตามหน้าที�และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ซึ�งในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มี

ผลการดําเนินงาน ดังนี� 

1. สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดแูลตนเองที�ดแีละการกํากับดแูล

มหาวิทยาลัย รวมท�ังทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดแูลการดํา เนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที�และบทบาท

ของสภามหาวิทยาลัยที�สอดคล้องกับหลักธรรมาภบิาล โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อย่าง

ต่อเนื�อง ซึ�งในการประชุมแต่ละครั�งสภามหาวิทยาลัยมีการทบทวนนโยบายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

และมีมติเห็นชอบ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย พร้อมท�ังมอบหมายให้ส่วนงานที�

เกี�ยวข้องนําไปดําเนินการและจัดทําเป็นแนวปฏิบัติ สําหรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบการกํากับดแูลตนเองที�ดทีี�ทําให้เกิดการควบคมุ

และการตรวจสอบ โดย 

2.1 มีการแต่งต�ังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ�ือทําหน้าที�ในการกํากับกรอบการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ   มีรองอธิการบดี  คณบดี ผู้อ ํานวยการ 

และผู้ด ํารงตําแหน่งบริหารอ�ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ  ซึ�งมีหน้าที�ในการวางแผน ประสาน และ

ติดตามการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์  ระเบียบ กฎหมาย เป้าหมาย  และ

ว ัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย พร้อมท�ังให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นเรื�องต่าง ๆ  ที�เกี�ยวกับการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการผู้บริหารระดับต่าง ๆ  
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2.2 มีการแต่งตั�งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน  ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พ.ศ. 2550 และมติสภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั�งที� 2/2551 เมื�อว ันที� 21 มีนาคม 2551 เพ�ือทําหน้าที�ในการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารมหาวิทยาลัยในเรื �องต่าง ๆ ท�ังด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

และการบริหารการจัดการศึกษาตลอดทั�งติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลงานของอธิการบดี  คณบด ี

ผู้อ ํานวยการ พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที�ชัดเจน 

2.3 มีการกําหนดนโยบายด้านการตรวจสอบด้านการเงิน การควบคมุภายใน การตรวจสอบ

ภายใน การสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก และการปิดบัญชีประจําปี  พ.ศ.2553 เพ�ือส่งสํานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดนิ (สตง.) ภายในเวลา 60 ว ัน นับต�ังแต่ว ันสิ�นงวดของปีบัญชี   ไว้ชัดเจน โดยมอบหมายให้สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน และกองคลัง สํานักงานอธิการบด ีเป็น หน่วยงานที�รับผิดชอบในการดําเนินงานดังกล่าว 

2.4 มีการจัดการความเสี�ยง มีความโปร่งใส  และมีการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารรวมทั �ง สภา

มหาวิทยาลัยควบคมุกํากับให้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามระบบอย่างต่อเนื�อง โดยการประชุมสภา ฯ แต่ละ

ครั�ง จะมีวาระสําคัญที�ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยต้องเสนอผลการดําเนินงานต่าง  ๆ ท�ังการเสนอเพ�ือทราบ และ

การเสนอเพ�ือพจิารณาอนุมัติ ซึ�งถือเป็นโอกาสที �สภา ฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน  รวมท�ัง

รับทราบผลสรุปการประเมินผู้บริหารระดับต่าง  ๆ ด้วย  ซึ�งทุกครั�งได้มีการแจ้งมติของสภาฯให้ผู้ที�เกี�ยวข้องได้รับ

ทราบ พร้อมท�ังได้มีการแจ้งมติสภาผ่านทาง  web site http://www.ubru.ac.th/mati.php เพ�ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ เกี�ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี�ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื�อง 

3. สภามหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และกําหนดให้คณะกรรมการตามกฎหมายและ

มหาวิทยาลัยทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอํานาจของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมุ่ง

ประโยชน์เพ�ือผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และเพ�ือผลการดําเนินการที�ดขีองมหาวิทยาลัย มีการแต่งต�ัง

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยชุดต่าง  ๆ ในการกํากับดแูลการบริหารงานด้านต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น  

คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยการกํากับดแูลของสภามหาวิทยาลัย  และผู้บริหารทุกระดับ  

ตามกรอบของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว เพ�ือสร้างกลไกพัฒนาผู้ด ํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ โดย

ใช้หลักธรรมาภบิาล 

4. สภามหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม�ําเสมอและกําหนดให้มี

ระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วน รวมท�ัง การติดตามผลการดําเนินงาน

ตามมติสภามหาวิทยาลัย และให้ข้อสังเกตที�มีนัยสําค ัญต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/

หรือต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื�อง ซึ�งการประชุมสภามหาวิทยาลัย กําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 

เดอืน /ครั�ง (6 ครั�งต่อปี) แต่ท�ังนี� ถ้ามหาวิทยาลัยมีภารกิจเร่งดว่น  ก็จะเรียกประชุมเพิ �มเติมได้ ซึ�งในรอบ
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ปีงบประมาณ  2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 ) มหาวิทยาลัยมีการประชุมสภามหาวทิยาลัยจํานวน 7 ครั�ง  

ในการดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั�ง งานการประชุมซึ�งทําหน้าที�กองเลขาของสภามหาวิทยาลัย

จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมส่งถึงกรรมการสภา ก่อนว ันประชุมทุกครั�ง และ

การประชุมแต่ละครั�งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี�ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุกครั�ง 

5. สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าที�และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีการแต่งต�ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รับผิดชอบในการ

ดําเนินงานดังกล่าว โดยอาศัยกฎระเบียบข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็น

แนวทางในการดําเนินการ ซึ�งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  คณะกรรมการฯ ได้มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยจากเอกสาร  พร้อมท�ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารระดับต่าง ๆ  และการรับ

ฟังความคดิเห็นจากผู้มีส่วนเกี�ยวข้อง ซึ�งได้ด ําเนินการในช่วงเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ�งได้มีการรายงานผลการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ เสนอต่อที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั�งที� 5/2553 เมื�อ

ว ันศุกร์ที � 17 กันยายน 2553 เพ�ือนําผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที �ของสภามหาวิทยาลัย ให้มี

ประสิทธิภาพยิ�งข�ึนสําหรับปีงบประมาณ  ต่อไป 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับคุณภาพของการกาํกบัดูแล

สถาบันอดุมศึกษาตามหน้าที�และบทบาทของ

สภาสถาบันอดุมศึกษา 

2.95 4.696 5 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วน   5 

ประเด็น 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ว ัดระดับคณุภาพของการกํากับดแูลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเกณฑ์การให ้

คะแนน ดังนี� 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

1 ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

2 ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

3 ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

4 ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

5 ประเด็น 
 

 

โดยการประเมินผลตามหน้าที�และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 นี�จะมุ่งเน้น
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การประเมินคณุภาพของการกํากับดแูลมหาวิทยาลัยตามหน้าที�และบทบาทตามประเด็นที�สําคัญดังนี� 

ประเด็นที� 1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดแูลตนเองที�ดแีละการกํากับ

ดแูลมหาวิทยาลัย  รวมท�ังทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดแูลการดํา  เนินงานของ

มหาวิทยาลัยตามหน้าที�และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที�สอดคล้องกบัหลักธรรมาภบิาล 

ประเด็นที� 2 สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้มหาวิทยาลัยมีระบบการกํากับดแูลตนเองที�ดทีี�ทําให้เกิดการ

ควบคมุและการตรวจสอบ โดยที� 

- มีคณะกรรมการที�กํากับกรอบการดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

-  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  โดยมี

หลักเกณฑ์ที�ชัดเจนและตกลงกันไว้ล่วงหน้า 

-  มีการตรวจสอบด้านการเงิน จากการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในการสอบบัญชี

โดยผู้สอบบัญชีภายนอก และการปิดบัญชีประจําปี พ.ศ.2553 เพ�ือส่งสํานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดนิ (สตง.) ภายในเวลา 60 ว ัน นับต�ังแต่ว ันสิ�นงวดของปีบัญชี  

-  มีการจัดการความเสี�ยง มีความโปร่งใส  และมีการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารรวมทั �ง สภา

มหาวิทยาลัยควบคมุกํากับให้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามระบบอย่างต่อเนื�อง 

ประเด็นที� 3 สภามหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และกําหนดให้คณะกรรมการตาม

กฎหมายและมหาวิทยาลัยทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอํานาจของสภา

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมุ่งประโยชน์เพ�ือผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื �อ

ผลการดําเนินการที�ดขีองมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที� 4 สภามหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ�าเสมอและ

กําหนดให้มีระบบการติด ตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วน  

รวมท�ัง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  และให้ข้อสังเกตที�มี

นัยสําค ัญต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือต่อมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที� 5 สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าที�และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบน�ัน โดยอาจใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ�ือนําผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติ

หน้าที�ของสภามหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพยิ�งข�ึน 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับคณุภาพของการกํากับดแูล

สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที�และบทบาท

ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

5 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วน 5   

ประเด็น 

5.0000 0.2500 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และเอกสารประกอบการประชุมตามวาระที�เกี�ยวข้อง ในรอบ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

2. เอกสารมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอื�น ที�เกี�ยวข้องในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

3. เอกสาร/หลักฐาน คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ  

4. เอกสาร ระเบียบ ประกาศ ข้อบังค ับต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

5. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปี

งบประมาณ 2552 

6. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปี

งบประมาณ 2553 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 12.2 : ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาส ถาบันอดุมศึกษาสู่การปฏบัิติ  

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด : รศ. ประยงค ์ ฐิติธนานนท์    ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายอุทัย   ศรีจันทร์ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1103 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1147 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้ด ําเนินการเกี�ยวกับการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา

มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยดําเนินการ ดังนี� 

1. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ รวมท�ัง การปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ

นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที�สภามหาวิทยาลัยกําหนด และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 เพ�ือนําไปสู่การปฏิบัติใน มหาวิทยาลัย โดยยึดกรอบตามแผน

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 – 2556  ไปปรับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 ของทุกศูนย์ต้นทุน ให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามที�สภามหาวิทยาลัยให้

ข้อเสนอแนะ  เมื�อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั�งที�  5/2552 เมื�อว ันศุกร์ที� 31 กรกฎาคม 2552   

2.  มหาวิทยาลยัมีการประชุมเพ�ือถ่ายทอดนโยบาย  กรอบทิศทางแนวทางการดําเนินงาน รวมถึง

แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามข้อที� 1 ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมีการนําข้อมูล

จากข้อเสนอแนะจากที�ประชุมของสภามหาวิทยาลัยมาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการระดับของแต่ละหน่วยงาน  

เพ�ือให้แต่ละหน่วยงานนําไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื �อให้เกิดผลสําเร็จ ตามเป้าหมายของสภา

มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั 

3.  มหาวิทยาลยัมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานภายใน  ท�ังระดับคณะ สํานัก สถาบัน หรือหน่วยงาน

เทียบเท่าระดับคณะ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยกําหนด

เป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที �เกี�ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวให้เชื�อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็น

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ซึ�งในแผนดังกล่าวได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/โครงการ ไว้ชัดเจน 

พร้อมจัดทําเป็นแผนการจัดสรรงบประมาณประจําปี ซึ�งสภามหาวิทยาลัยพจิารณาให้ความเห็นชอบ เมื�อคราว

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั�งที� 7/2552 ว ันศุกร์ที� 2 ตุลาคม 2552 นอกจากนี� มหาวิทยาลัยย ังไดด้ ําเนินการถ่ายทอด

ตัวชี�ว ัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยการจัดทําคู่มือการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 พร้อมท�ังกําหนดผู้กํากับดแูลและจัดเก็บข้อมูล

ตามตัวชี�ว ัดไว้ชัดเจน  และมีการเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้นําไปใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน  และเพ�ือสร้าง

ความเข้าใจแก่บุคลากรท�ัวท�ังมหาวิทยาลยั และถือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

4. มหาวิทยาลยัมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี�ยงท�ังในระดับสถาบันและระดับคณะ/

สํานัก ซึ�งในปีงบประมาณ  2553 ได้วิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี�ยงที�ครอบคลุมท�ังด้านการเงิน และ
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

การบริหารจัดการ และด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑติ ซึ�งได้มีการนําเข้าที�ประชุมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

เพ�ือติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื�อง โดยมีการประชุมรองอธิการบดทุีก ๆ เดอืน และมีการนํารายงานเสนอต่อ

ที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื�องเช่นกัน   

5. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม�ําเสมอ โดย

มอบให้กองนโยบายและแผนดําเนินการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรมโครงการ  ตามแผนที�กําหนด 

แล้วรายงานเสนอต่อผู้บริหารได้รับทราบเป็นระยะ  โดยรองอธิการบดี(วางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ) จะ

เข้าเสนอต่อที�ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี  และเมื�อสิ�นปีงบประมาณ  ได้มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานในระดับคณะ/สํานัก ที�แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที�เกิดข�ึน

จากการปรับปรุงการดําเนินงานเพื�อบรรลุเป้าหมายที �กําหนดอย่างต่อเนื�องทุกปี 

6. มหาวิทยาลยัมีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 มาใช้เป็นข้อมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  โดยมีการ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. 2552 – 2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซึ�งสภา

มหาวิทยาลัย พจิารณาให้ความเห็นชอบ  เมื�อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั�งที� 5/2553 เมื�อว ันศุกร์ที� 17 

กันยายน พ.ศ. 2553  
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2552 

ระดับคณุภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา

สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ n/a n/a 6 

ดําเนินการสําเร็จ

ครบถ้วนท�ัง 6

ประเด็น 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ว ัดระดับคณุภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน  ดังนี� 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

ใ น ป ร ะ เ ด็น ที� 1 

และประเด็นที� 2  

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

ใ น ป ร ะ เ ด็น ที� 1 

และประเด็นที� 2 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

ใ น ป ร ะ เ ด็น ที� 1 

และประเด็นที� 2 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

ใ น ป ร ะ เ ด็น ที� 1 

และประเด็นที� 2 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

ใ น ป ร ะ เ ด็น ที� 1 

และประเด็นที� 2 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

และประเด็นอ�ืนอีก 

1 ประเด็น  

และประเด็นอ�ืนอีก 

2 ประเด็น 

และประเด็นอ�ืนอีก 

3 ประเด็น 

และประเด็นอ�ืนอีก 

4 ประเด็น 

 

 

โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 กําหนดประเด็นสําคัญเพ�ือประเมินคณุภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา

มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ดังนี� 

 

ประเด็นที� 1 มหาวิทยาลัยมีการทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ คา่นิยมหลัก รวมท�ังการปรับแผนปฏิบัติราชการ

ให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที�สภามหาวิทยาลัยกําหนด และ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 เพ�ือ

นําไปสู่การปฏิบัติในมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที� 2  มหาวิทยาลัยมีระบบการสื�อสารเพ�ือถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทางแนวทางการดําเนินงาน 

รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามประเด็นที� 1 ให้กับบุคลากรใน

ระดับต่าง ๆ โดยมีการนําข้อมูลจากระบบการสื�อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติ

เพ�ือให้เกิดผลสําเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติได้  

ประเด็นที� 3 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนที�ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยกําหนด

เป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที �เกี�ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวให้เชื�อมโยงกับ

เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  รวมท�ัง �ดําเนินการถ่ายทอดตัวชี�ว ัด

และเป้าหมายระดับสถา บันลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับคณะ /สํานัก โดยให้มีการจัดทํา

ข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื�อสารเพ�ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร

ทั�วท�ังมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที� 4  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี�ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ�ง

ครอบคลุมถึงแนวคดิเกี�ยวกับนโยบายการกํากับดแูลมหาวิทยาลัยที�ดี และได้รับความ

เห็นชอบจากผู้มีอ ํานาจ 

ประเด็นที� 5  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

อย่างสม�ําเสมอ โดยจัดทําเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  และ

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที�เกิดข�ึนจากการปรับปรุงการดําเนินงานเพื �อบรรลุ

เป้าหมายที �กําหนด 

ประเด็นที� 6  มหาวิทยาลัยมีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูล

สําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 และเสนอต่อ         



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

 

106
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                                                                                                                                               (P)   รอบ  12  เดือน 

สภามหาวิทยาลัยเพ�ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับคณุภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ

สภามหาวิทยาลัย  สู่การปฏิบัติ 5 

ดําเนินการสําเร็จ

ครบถ้วนท�ัง  6

ประเด็น 

5.0000 0.2500 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. เอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และเอกสารประกอบการประชุมตามวาระที�เกี�ยวข้อง 

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

2. เอกสารมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอื�น ที�เกี�ยวข้องในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

3. เอกสาร ระเบียบ ประกาศ ข้อบังค ับต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

4. เอกสารแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 – 2556 

5. เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

6. คู่มือคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

6. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปี

งบประมาณ 2553 

8. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  (รอบ 12 เดอืน) 

9. เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

10. เอกสารแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 – 2556 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 

2554) 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)    รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 13 : ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและร่วม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผ.ศ.อานนท์  สุริยา  ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1108 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 2103 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

          ในปีงบประมาณ   พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยได้ด ําเนินงานที�เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการ

แสดงความคดิเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  โดยดําเนินการดังนี� 

           1. มหาวิทยาลัย โดย สํานักบริการวิชาการชุมชนได้จ ัดประชุมเชิงปฏิบัติการเมื�อว ันที� 16  พฤศจิกายน  2552  

เพ�ือทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์  พ.ศ.2552- 2553  ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการ

ชุมชน  โดยได้เรียนเชิญผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องท�ังหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและ

ภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมระดมความคดิเห็นซึ�งในที�ประชุมได้มีการวิเคราะห์ทบทวนการดําเนินงานที�ผ่านมา  

ปัญหาอุปสรรค   ข้อเสนอแนะ  สภาพแวดล้อมขององค์กร  (SWOT) รวมท�ังวิเคราะห์แนวทางหรือแผนงาน  / 

โครงการแบบมีส่วนร่วมที �จะดําเนินการในปีงบประมาณ   พ.ศ.2553  ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที�

สําคัญของมหาวิทยาลัย โดยที�ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนงานที�เป็นประโยชน์หลายประ เด็น  

และที�ได้ความสําคัญมากที�สุด คอื  การพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนในท้องถ�ิน  ซึ�งได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันมี

ปัญหาที�เกิดข�ึนมากมายในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ดังน�ัน  มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสํานักบริการวิชาการชุมชน  ควรให้

ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ�นเพ�ือ

ขับเคล�ือนกระบวนการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปในรูปแบบต่าง  ๆ  และมีการเสนอให้มีคณะทํางานเพื�อ

ดําเนินงานอย่างชัดเจนด้วย 

          2.  มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนคําส�ังที�  0092/2552  เรื�อง แต่งต�ังคณะทํางานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและ

ภาคประชาชนในการให้ค ําปรึกษาและกําหนดประเด็นการพัฒนาที�เกี�ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคมโดยได้ปรับปรุงและเพิ �มเติมบุคลากรที�เกี�ยวข้องในคําส�ังเพ�ือให้มีความเหมาะสมกับประเด็น

และภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที�สําคัญให้ครอบคลุมและชัดเจนโดยเฉพาะคณะทํางานในภาคประชาชนและภาค

เยาวชน 

          3.  สํานักบริการวิชาการชุมชนได้จ ัดประชุมคณะกรรมการตามคําสั �งแต่งต�ังระหว่างมหาวิทยาลัยและภาค

ประชาชนอย่างต่อเนื�อง (3  ครั�ง)  ตลอดจนได้ร่วมดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนในชุมชนท้องถ�ินท�ัง

ในรูปแบบการประชุมสัมมนา   ฝึกอบรมและสนับสนุนด้านอื �น ๆ  ซึ�งมีแกนนําเยาวชนที�ชัดเจนเกิดข�ึนภายใน

มหาวิทยาลัยและเครือขา่ยเยาวชนภายนอกที�ร่วมดําเนินการและถือว่าเป็นกิจกรรมที �สร้างความสัมพันธ์ที�ดกีับ

ประชาชนได้มีการร่วมคดิร่วมดําเนินการและการตัดสินใจในการใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน   นอกจากนี�ย ังได้มี

การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการและเผยแพร่ข้อมูลที �ได้จากการดําเนินงานผ่านช่องทางต่าง  ๆ  ของ
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มหาวิทยาลัยด้วย เช่น  อินเตอร์เน็ต บัวอุบล  บัวตูม  ยางนาสาร  เป็นต้น  

        4.  สํานักบริการวิชาการชุมชนและคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็ก

และเยาวชนในชุมชนท้องถิ�น โดยได้มีการระบุว ัตถุประสงค์  กิจกรรม ระยะเวลา การดําเนินงานกลุ่มเป้าหมาย   

ผู้รับผิดชอบ   ตัวชี�ว ัดความสําเร็จ  และเป้าหมายที �สามารถว ัดผลได้อย่างชัดเจน  โดยได้นําเสนอแนวทางการ

ดําเนินงานและผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะทํางานภาคประชาชนในทุกไตรมาส 

        5.  สํานักบริการวิชาการชุมชนและคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการอย่างมี

ส่วนร่วมได้จนแล้วเสร็จครบถ้วน  โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานอย่างสม�ําเสมอ  ซึ�งไดมี้การ

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเพ�ือเสนอต่อผู้บริหารและคณะทํางานภาคประชาชน ตลอดจนการจัดทําเอกสาร

เพ�ือเผยแพร่ ต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

         6.  หลังจากที�ได้มีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการเรียบร้อยแล้วสํานักบริการวิชาการชุมชน  ได้มีการจัด

ประชุมร่วมกับคณะทํางานภาคประชาชนเพ�ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดําเนินงานตลอดจนการ

จัดทําแผนงาน / โครงการแบบมีส่วนร่วมเพื �อจะดําเนินการในปีงบประมาณ   2554  และนําเสนอต่อผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเพ�ือพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

 
ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบัติราชการ 

2 5 2.9125 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วน   

ท�ัง 5 ประเด็น 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและร่วมติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี� 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

1 ประเด็น  

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

2 ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

3 ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

4  ประเด็นที�  

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

5 ประเด็น 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)    รอบ  12  เดือน 

โดยกําหนดประเด็นการพจิารณา ดังนี� 

ประเด็นที� 1 § มหาวิทยาลัยพจิารณากําหนดประเด็นที�จะนํามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม

ในการบริหารราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 § มหาวิทยาลัยวิเคราะห์เพื�อกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที �กําหนด และ

ทบทวนองค์ประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและประเด็นที�กําหนดข้างต้น 

ประเด็นที� 2 § มหาวิทยาลัยจัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการกระบวนการรับฟังความคดิเห็นจาก

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที �เกี�ยวข้องกับประเด็นที�กําหนด และ

รายงานสรุปผลความคดิเห็น  รวมท�ังดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็ นที�กําหนด 

§ มหาวิทยาลัยและคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันพจิารณาทบทวนแผนงาน/โครงการที�

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ที�กําหนดไว้แล้ว

ตามประเด็นที�กําหนดข้างต้น หรือจัดทําแผนงาน/ โครงการที�เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมประจําปีงบประม าณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นที�กําหนดข้างต้น โดยพจิารณา

จากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  5 ระดับ 

ประเด็นที� 3 § มหาวิทยาลัยและคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที�เปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความก้าวหน้า

ของการดําเนินงานและจัดทํารายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร /คณะทํางานภาค

ประชาชน และสภามหาวิทยาลัยอย่างสม�ําเสมอ รวมท�ังสื�อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

ประเด็นที� 4 § มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที�เปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเสนอต่อผู้บริหาร มหาวิทยาลัย/คณะทํางานภาคประชาชน และ

สภาสถาบันอุดมศึกษา 

§ มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียรับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

ประเด็นที� 5 § มหาวิทยาลัยจัดทําแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที�เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วม  ที�จะดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติราชการ 

2 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วน  

ท�ัง 5 ประเด็น 

5.0000 0.1000 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

            1. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ�ือทบทวนยุทธศาสตร์และภารกิจที�สําคัญของมหาวิทยาลัย  

เพ�ือหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การแสดงความคดิเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

              2.  ผลการวิเคราะห์และทบทวนทําให้เห็นประเด็นที�จําเป็นต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้เกี�ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพแกนนําและเยาวชนในท้องถ�ิน 

               3. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมบุคลากรที�เกี�ยวข้อง  ผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก   ภาคประชาชนและ

ปราชญ์ชาวบ้าน  เพ�ือปรึกษาหารือและขอคําแนะนําในการดําเนินงาน 

               4. ได้มีการแต่งต�ังคณะกรรมการร่วมระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ภาคประชาชนและปราชญ์ชาวบ้าน 

               5.  คณะกรรมการได้มีข้อตกลงและทําแผนการดําเนินงานร่วมกัน  โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาเด็กและเยาวชนในพ�ืนที�  ตลอดจนความต้องการพัฒนาเพ�ือนํามาวางแผนการดําเนินงานต่อไป 

                6.  มหาวิทยาลัยและคณะทํางานภาคประชาชนร่วมกันดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนใน

ท้องถ�ินและได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง  ซึ�งมีการประชุมคณะกรรมการจํานวน  ๓  

ครั�ง  เพ�ือรายงานผลการดําเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  ที�เกิดข�ึน  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการทํางานเพ�ือนําเสนอต่อ

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 

                  7. มหาวิทยาลัยและคณะทํางานภาคประชาชนได้มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ  

เพ�ือนําเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะทํางานภาคประชาชน  ตลอดจนมีการจัดทําสื�อเผยแพร่  อาทิ  หนังสือ

ผลการดําเนินงานเพ�ือเผยแพร่  วีซีดกีรณีศึกษาสิ�งดจีากชุมชนด้านเด็กและเยาวชน เป็นต้น   เพ�ือให้ประชาชนและผู้ที�มี

ส่วนเกี�ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน 

            8.  มหาวิทยาลัยได้นําสรุปผลการดําเนินงานรวมท�ังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทํางานนําเสนอ

ต่อที�ประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคประชาชน  เพ�ือนําไปสู่การจัดทําแผนงาน / โครงการแบบมีส่วนร่วม

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 ต่อไป 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)    รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

            1.   มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยและภาคประชาชนเป็นคณะทํางานในการศึกษาดําเนินงานด้านการพัฒนา

ศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนในท้องถ�ินตลอดจนการให้ค ําแนะนําและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วย 

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

       1.  คณะทํางานบางท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที� 

        2. การดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการย ังไม่เป็นไปตามที �กําหนดเนื�องจากภารกิจของคณะกรรมการมี

คอ่นข้างมาก 

        3.  งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพยีงพอต่อการดําเนินงาน 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. หลักฐานแสดงรายละเอียดการกําหนดประเด็นที�จะนํามาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

2. หลักฐานการวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดําเนินงานในปีที�ผ่านมา 

และ/หรือวิเคราะห์และทบทวนแนวทางหรือแผนงาน /โครงการแบบมีส่วนร่วมที �จะดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553 

3. รายงานหรือเอกสาร /หลักฐานอ�ืนที�สรุปผลการวิเ คราะห์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้เสียที �

สามารถนําผลที�ได้ไปทบทวนองค์ประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนให้เหมาะสมกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

และสอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที�สําคัญของมหาวิทยาลัย  

4. ประกาศ หรือคําสั�งแต่งต�ังคณะทํางานภาคประชาชนตามองค์ประกอบที�ทบทวนแล้ว  

5. หลักฐานตัวอย่างสถานที�จัดต�ังตู้รับข้อคิดเห็น 

6. หลักฐานศูนย์ข้อมูล/ห้องสมุด 

7. หลักฐานตัวอย่างหมายเลขโทรศัพท์สายดว่น (Call Center) 

8. หลักฐานตัวอย่างเลขที�ตู้ ปณ.เพ�ือรับเรื�องจากประชาชน 

9.  หลักฐานตัวอย่าง/ภาพถา่ยกิจกรรมการจัดสัมมนา    

10. ตัวอย่างชื�อเว็บไซต/์เว็บบอร์ด ซึ�งมีช่องทางสื�อสารกับประชาชน 
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ตัวชี�วัดท�ี 14  :   ระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบฐานข้อมูล อดุมศึกษา  

นํ�าหนัก       :   ร้อยละ  3 

 

                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 14.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร

และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑติ    

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ.ประยงค ์ ฐิติธนานนท์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : อ.นันทยุทธ์  ละม้ายจีน 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1103 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 2100 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรการเงินอุดมศึกษา  และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑติ ตาม

รูปแบบมาตรฐานกลางที�สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดท�ัง 5 ฐานข้อมูล และได้

มอบหมายให้ส่วนงานที�เกี�ยวข้องจัดเก็บข้อมูล ด้วยคอมพวิเตอร์อย่างเป็นระบบ  มีการบํารุงรักษาข้อสนเทศให้มี

ความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการกําหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล 

และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละฐานข้อมูล โดยมีศูนย์คอมพวิเตอร์ เป็นหน่วยงานประสานและตรวจสอบความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที �กําหนดเพ�ือประโยชน์ในการ

แลกเปลี�ยนข้อมูล โดยเผยแพร่ผ่านระบบฐานของมูลของมหาวิทายลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทาง Web site : 

http://www.ubru.ac.th/ 

สําหรับการจัดส่งข้อมูล เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบสามารถจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑติ รวมท�ัง รายชื�อเว็บไซต์ที�เผยแพร่รายงาน

ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง พร้อมรายชื�อคณะทํางานผูรั้บผิดชอบจัดทําข้อมูลช่องทางการติดต่อสื�อสาร ให้ สกอ.  ภายใน

เวลาที�กําหนด ( 31 กรกฎาคม 2553: กําหนดการส่งข้อมูลกลุ่มแรก (ข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร)) 

ส่วนข้อมูลด้านภาวะการมีงานทําของบัณฑติ และข้อมูลด้านการเงิน ขณะนี�อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ�งจะส่ง

ข้อมูลรายงานไปยังฐานข้อมูลของ  สกอ. ภายในว ันที� 30 ธันวาคม 2553 ซึ�งในการจัดส่งข้อมูลเจ้าหน้าที �

ผู้รับผิดชอบได้ติดต่อประสานและส่งข้อมูลที�เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   

นอกจากนี� มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมท�ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 ที�ครบถ้วน 

ถูกต้อง และทันสมัย เช่น ระบบฐานข้อมูลงานวิจ ัย  ระบบฐานข้อมูลภาระงานของอาจารย ์ฐานข้อมูลระบบจัดซื�อ

จัดจ้าง ฐานข้อมูลระบบ GFMIS ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื �อการสืบค้น   ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดดจิิตัลของสํานักวิทยบริการ  เป็นต้น   โดยเผยแพร่ผ่านทาง  ทาง Web site : 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

http://www.ubru.ac.th/ และ Web site ของส่วนงานต่าง  ๆ ที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี� ย ังมีฐานข้อมูลเพ�ือให้บริการแก่

นักศึกษา เช่น  การเทียบรายวิชา การคน้หารายชื�อนักศึกษา การค้นหารายชื�ออาจารย์ และการตรวจสอบผลการ

เรียนเป็นต้น  การพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งต�ังคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร เพ�ือนําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายเกี�ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

ควบคมุดแูล ในการทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประสานงานกับ CIO (Chief Information Office) ของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ�ืน  

ซึ�งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพวิเตอร์  วิเคราะห์ข้อมูลจาก

ข้อมูลที�จัดเก็บและนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ�ือนํามาใช้ในการปรับ/พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย เพ�ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้

ข้อมูลระดับต่างๆ ซึ�งในรอบปีได้มีการปรับปรุง /พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลายโครงการ รวมท�ังการปรับปรุง

เว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย และมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานเสนอต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื �อง  

ท�ังนี� สําหรับระบบฐานข้อมูลที�เป็นระบบงาน สําคัญ มหาวิทยาลัย มีการจัดทําระบบการติดตาม เฝ้า

ระว ัง และเตือนภัย เกี�ยวกับการเปล�ียนแปลงที�เกิดข�ึนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการหรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ โดยศูนย์คอมพวิเตอร์และหน่วยงานที�รับผิดชอบ  จะมีการ

จัดทําระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีการกําหนด Log in และ Password ในการเข้าถึงข้อมูลและเปล�ียนแปลงข้อมูล มี

การกําหนดการเข้าถึงข้อมูลระดับ Database และระดับ Application เครื�องคอมพวิเตอร์ทุกเครื�องมี Hardware หรือ  

Software ป้องกันไวรัส  มีระบบ Firewall มีการควบคมุทางกายภาพในการเข้าถึง Server  ไว้อย่างเป็นระบบ 

 

 

 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

อุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและ

การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการ

มีงานทําของบัณฑติ    

3.80 2.33 3.30 

ดําเนินการได้

สําเร็จ  ครบถ้วน

ท�ัง   7 ประเด็น 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วนใน

ประเด็นที� 1และ 2 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วนใน

ประเด็นที� 1, 2 

และ 3  

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วนใน

ประเด็นที� 1, 2, 3 

และ 4 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วนใน

ประเด็นที� 1, 2, 3, 

4 และประเด็นอ�ืน 

อีก 2 ประเด็น 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วนท�ัง 

7 ประเด็น 

 

โดยกาํหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ  ดังนี� 

ประเด็นที� 1 มหาวิทยาลัยพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร  ผู้สําเร็จ

การศึกษา  การเงินอุดมศึกษา  ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที �สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที� 2 มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล  ให้เป็นไป

ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที�สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที� 3 มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สําเร็จการศึกษา  และการเงิน

อุดมศึกษา  รวมท�ังรายชื�อเว็บไซต์ที�เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  พร้อมรายชื�อ

คณะทํางานผู้รับผิดชอบจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื�อสาร (ตามประเด็นที� 1) ให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์

ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที�กําหนด 

ประเด็นที� 4 มหาวิทยาลัยมีการนําข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศ

อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ตีพมิพ์หรือเผยแพร่  โดยเสนอผ่านระบบเครือขา่ยร่วมกับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื�อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและ

รับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ประเด็นที� 5 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที�จัดเก็บและนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

ประเด็นที� 6 มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที�จัดเก็บและนําส่ง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ�ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การบริหาร
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

จัดการของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นที� 7 มหาวิทยาลัยมีการนําผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือ

คณะกรรมการที�มีหน้าที�ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา 

บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา

และระบบระบบฐานข้อมูลภาวะการมี

งานทําของบัณฑติ 

1 

ดําเนินการได้

สําเร็จ  ครบถ้วน

ท�ัง  7 ประเด็น 

5.0000 0.0500 

 
 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ :  

1. มหาวิทยาลัยได้ด ําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา  บุคลากร หลักสูตร

การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑติ ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที�สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดท�ัง 5 ฐานข้อมูล และได้กรอกข้อมูลจัดส่งให ้สกอ. ภายในเวลาที�กําหนด 

2. มีการปรับปรุงข้อมูลสําคัญที�สามารถเผยแพร่ได้ของมหาวิทยาลัย เช่น วิสัยทัศน ์นโยบาย รายนาม

ผู้บริหาร  รายนามของกรรมการสภาสถาบัน ผ่านเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ของมหาวิทยาลัยทาง Web site : 

http://www.ubru.ac.th/ และเชื�อมต่อกับ Web site ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาง Web site :  

http://www.mua.go.th/ 

3.  มหาวิทยาลัยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�ือให้บริการข้อมูลด้านนักศึกษาบุคลากร หลักสูตร 

ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑติ และขอ้มูลอื�นๆ เพ�ือให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้บริหาร    

ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม เฝ้าระว ัง  และเตือนภัย เกี�ยวกับการเปล�ียนแปลงที�เกิดข�ึนในการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบติัราชการหรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 

5. มีการประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื�อง 

 

 

http://www.ubru.ac.th/
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

มหาวิทยาลัยมีการเชื�อมโยงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศกับทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องท�ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ�ือเป็นระบบที �ใช้งานได้ท�ังเพ�ือการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ และ

เพ�ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร ในการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจน

การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. หลักฐานการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สําเร็จการศึกษา  และการเงินอุดมศึกษา 

ด้วยคอมพวิเตอร์ ของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

2. หลักฐานแสดงรายชื�อคณะทํางาน และช่องทางการติดต่อสื�อสาร 

3. หลักฐานแสดงว ัน/ เวลา ที�มหาวิทยาลัยได้ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4. หลักฐานรายงานการประชุมเจ้าหน้าที�ศูนย์คอมพวิเตอร์ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

5. รายงานประจําปีของศูนย์คอมพวิเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

6. เอกสารตัวอย่างหน้าต่างระบบฐานข้อมูลและ web site  เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใน 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 14.2 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ�ือการบริหารจัดการภายใน

สถาบันอุดมศึกษา   

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ.ประยงค ์ ฐิติธนานนท์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุว ัฒน ์ บรรลือ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1103 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ  

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ�ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการภายในมหาวิทยาลัย (โดยใช้บุคลากรภายในพัฒนา) อย่างต่อเนื�อง ซึ�งปัจจุบันมีระบบฐานข้อมูลที�ใช้หลาย

ระบบ อาทิ ระบบจัดซื�อ จัดจ้าง  ระบบงานพัสด ุ ระบบบุคลากร ระบบทะเบียนการเรียน  ระบบภาระงานคณาจารย ์

ระบบงานสารบัญ  ระบบห้องสมุด เป็นต้น   ซึ�งในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มี

การกําหนด  URL หรือการกําหนดสิทธิโดยระบุ Username และ password  เพ�ือให้สามารถเข้าตรวจสอบได ้จาก

ส่วนกลาง(ศูนย์คอมพวิเตอร์) โดยจัดทําเป็นคู่มือระบบยืนย ันสิทธิ� ไว้ชัดเจน 

ซึ�งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้จ ัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�ือให้ทุก

ระบบสามารถเชื�อมโยงข้อมูลเป็นฐานเดยีวกัน และสามารถทํางานในระบบ Web base โดยเริ�มดําเนินการในช่วง

ภาคเรียนที� 2 ของปีการศึกษา  2552  ซึ�งแผนพัฒนาครั�งนี�เป็นแผนระยะ  3 ปี ครอบคลุมระบบใช้งานอย่างน้อย 12 

ระบบ ที�รวมระบบงานตามกระบวนการที�สร้างคณุคา่  และระบบงานประกันคณุภาพ โดยถึงว ันนี�บางระบบ

สามารถใช้งานได้แล้ว เช่น  ระบบงานทะเบียนและว ัดผลการศึกษา ระบบงานจัดทํางบประมาณ/แผนงาน/

โครงการ และระบบงานจัดซื�อจัดจ้างและบริหารสินทรัพย์  ซึ�งระบบที�พัฒนาและใช้งานได้แล้วในปัจจุบัน

ผู้ใช้งาน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้งานได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย   นักศึกษาสามารถเข้าถึงและบริหาร

ข้อมูลของตนเอง รวมท�ังสามารถให้ผู้ปกครองเข้าตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาได้ด้วย โดยกําหนดช่องทางการ

เผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ที� web site http://www.ubru.ac.th/   

นอกจากนี�มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม เฝ้าระว ัง  และเตือนภัย เกี�ยวกับการเปล�ียนแปลงที�

จะเกิดการรบกวนการทํางานในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือ

ตามแผนงาน/โครงการสําคัญอื�น ๆ โดยเจ้าหน้าที�ที�พัฒนาระบบ และบุคลากรของศูนย์คอมพวิเตอร์เฝ้าระว ัง  และ

ตรวจสอบสิทธิ�ของผู้เข้าใช้ระบบบานข้อมูลของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี�มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพงึพอใจ

ของผู้ใช้ฐานข้อมูลโดยการรับฟังจากการประชุม  การประเมินผ่านระบบของผู้ใช้งาน และการประเมินความพงึ

พอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลที�พัฒนาข�ึน เพ�ือนําผลการสํารวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลเพื�อการบริหารจัดการภายใน

สถาบันอดุมศึกษา   

n/a n/a n/a 

ดําเนินการได้

สําเร็จ  ครบถ้วน

ท�ัง  5 ประเด็น 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

5 ประเด็น 

โดยการประเมินผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ�ือการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553 นี�  จะมุ่งเน้นการประเมินในประเด็นสําคัญ ดังนี� 

 

ประเด็นที� 1 มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมท�ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2553 ที�ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

ประเด็นที� 2 มหาวิทยาลัยจัดทําหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื �อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการที�สร้างคุณคา่ อย่างน้อย 2 กระบวนการ 

ประเด็นที� 3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�ือให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย  ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

ประเด็นที� 4 มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม  เฝ้าระว ัง  และเตือนภัย เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงที�

เกิดข�ึนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

หรือตามแผนงาน /โครงการสําคัญ 

ประเด็นที� 5 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเพ�ือการบริหารจัดการภายใน

สถาบันอุดมศึกษา   

2 

ดําเนินการได้

สําเร็จ  ครบถ้วน

ท�ัง 3ประเด็น 

5 0.1000 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ :  

มหาวิทยาจัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 – 2555 ซึ�งครอบคลุมระบบใช้งานจํานวน  12 ระบบ เริ�มดําเนินการในช่วง

ภาคเรียนที� 2 ของปีการศึกษา  2552  โดยถึงว ันนี�สามารถใช้งานได้แล้ว จํานวน 3 ระบบ ได้แก่  ระบบงาน

ทะเบียนและว ัดผลการศึกษา ระบบงานจัดทํางบประมาณ/แผนงาน/โครงการ และระบบงานจัดซื�อจัดจ้างและ

บริหารสินทรัพย์   

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 – 2555 

2. คู่มือระบบยืนย ันสิทธิ� (อ้างในสรุปผลการดําเนินงานโครงการเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทาง

คอมพวิเตอร์ : ระบบตรวจสอบสิทธิ� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)   

3. เอกสารตัวอย่างหน้าต่างระบบฐานข้อมูลระบบงานทะเบียนและว ัดผลการศึกษาที� Web site 

http://reg.ubru.ac.th/   

4. คู่มือการใช้โปรแกรม  Inventory (ระบบงานจัดซื�อจัดจ้างและบริหารสินทรัพย์) 

5. คู่มือการใช้โปรแกรม  Plan และ  Department (ระบบงานจําทํางบประมาณ/แผนงาน/โครงการ) 

6. ตัวอย่างเอกสารคําร้องขอใช้บริการ  Electronic Mail  สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการ 

8. ตัวอย่างแบบสํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ  มหาวิทายลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  

9. ตัวอย่าง ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ที� web site http://www.ubru.ac.th/   
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ตัวชี�วัดท�ี 15  ระดับความสําเร็จของแผนพฒันาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื �อพฒันาบุคลากรของ 

สถาบันอดุมศึกษา 

   

นํ�าหนัก :  ร้อยละ  5 

 

                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�ว ัดที� 15.1  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ร.ศ.ประยงค ์ ฐิติธนานนท์    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายอุทัย  ศรีจันทร์  

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1103 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1147 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้ด ําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ซึ�งมีผลการดําเนินงาน ดังนี� 

1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี(แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 - 2555) พร้อมทั�งนํา

สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประ มาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทําแผน และเสนอต่อผู้มีอ ํานาจเพื�อ

พจิารณา ซึ�งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยกําหนดโครงการที�จะพัฒนาบุคลากรตามแผนท�ังสิ�น 

จํานวน 17 โครงการ จากการติดตาม พบว่า ได้ด ําเนินการครบท�ัง 17 โครงการ บางโครงการได้มีการปรับเปลี�ยน

กิจกรรมตามความเหมาะสม ซึ�งในแต่ละโครงการเน้นการใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื �องมือ ในการ

ฝึกอบรม  และการกําหนดให้มีการ ประเมินผลสัมฤทธิ�ของการดําเนินงานเพ�ือประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง

แผนในปีต่อ  ๆ ไป นอกจากนี�ย ังมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ หรือเอกสารประกอบการฝึกอบรม

เผยแพร่ทาง   Web site ของมหาวิทยาลัย ที� www.ubru.ac.th เพ�ือให้บุคลากรสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพ�ิมเติมที�เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื�อง  

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  โดย

แต่งต�ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน ตามคําส�ังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที� 1589/2553 เป็นผู้ติดตาม

ประเมินผลและจัดทํารายงานเสนอต่อผูบ้ริหารเมื �อสิ�นปีงบประมาณและ นําผลการติดตามไปปรับปรุงการ

ดําเนินงาน โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานที�เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื �อต่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื�อง 

3 มหาวิทยาลัยมีแนวทางหรือกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ที�ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที�กําหนด รวมท�ัง ผลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรฯ โดยเชื�อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี�ว ัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการ

ให้สิ�งจูงใจอื�นของมหาวิทยาลัย โดยออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)   รอบ  12  เดือน 

บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมวดที� 4 ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ชัดเจน   

4 มหาวิทยาลยัมีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี โดยพจิารณาถึงผล

ที�เกิดข�ึนต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที�รับผิดชอบเป็นสําคัญรวมทั�งมีการแจ้งผลการประเมินให้

บุคลากรทราบ  เพ�ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดขีึ �น  มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดให้มีระบบการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื�อง และมีการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี

ของบุคลากรปีละ  2 ครั�ง คอืรอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน ที�ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระ

งานที�กําหนด รวมท�ัง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากร เป็นต้น    

5. มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และรายงาน

สรุปประสบการณ์  ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ�ือพจิารณา 

และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ต่อไป  

 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จของแผนพฒันาบุคลากร

ของสถาบันอดุมศึกษา 5 3.98 3.10 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วนท�ัง 

5  ประเด็น 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

5 ประเด็น 

 

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี� 

ประเด็นที� 1 มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2553 โดยมีความ

สอดคล้องกับแผนแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมท�ังนําสรุปผลการดําเนินงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทําแผน และเสนอต่อผู้มีอ ํานาจหรือสภา
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)   รอบ  12  เดือน 

มหาวิทยาลัยเพ�ือพจิารณา 

ประเด็นที� 2 •มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

อย่างสม�ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้มีอ ํานาจ  

•มหาวิทยาลัยนําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื �อง โดยให้มีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานที�เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื �อต่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที� 3 •มหาวิทยาลัยมีแนวทางหรือกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที�ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงานที�

กําหนด รวมท�ัง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื�อมโยงกับระบบการถ่ายทอด

ตัวชี�ว ัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการให้สิ �งจูงใจอื�นของ

มหาวิทยาลัย 

ประเด็นที� 4 มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี โดยพจิารณา

ถึงผลที�เกิดข�ึนต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานท�ีรับผิดชอบเป็นสําคัญรวมทั�งมีการ

แจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพ�ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดขี�ึน 

ประเด็นที� 5 มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และ

รายงานสรุปประสบการณ์  ปัญหา  ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มี

อ ํานาจหรือสภามหาวิทยาลัยเพื�อพจิารณา และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา /ปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากรสําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลยั 2.5  

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วนท�ัง 

5  ประเด็น 

5.0000 0.1250 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

1. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบกํากับติดตามการ

ดําเนินกิจกรรมตามแผนฯที�สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2. มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งต�ังคณะกรรมการและคณะทํางานดําเนินการพัฒนาการดําเนินงานและจําทํา
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)   รอบ  12  เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที�ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร 

3. คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการและคณะทํางานดําเนินการพัฒนาการดําเนินงานและจําทํารายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553 

4. คําส�ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที� 010/2552 เรื�อง การแต่งต�ังคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

6. หลักฐานแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

7. รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 (ราย

โครงการ) 

8. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)   รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�ว ัดที� 15.2  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  :   ผศ. ดร.เสทื�อน  เทพรงทอง    ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายรังสรรค์  วงศ์สุข  

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1170 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ได้ร่วมกันพจิารณาองค์ความรู้ที �ต้องเร่งดําเนินการเพื�อให้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

งานประจําของบุคลากรแต่ละส่วนงาน  และได้ประเด็นที�จะจัดการความรู้สําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 จํานวน          

2 ประเด็น คอื การพัฒนาคณุภาพการดําเนินงานหลังรับการประเมินจากคณะกรรมการแล ะการเขยีนรายงานการ

ประเมินตนเองและรายงานประจําปีในฉบับเดยีวกัน ซึ�งเป็น การขยายผลองค์ความรู้เดมิที �ดําเนินการในปีก่อน  เพ�ือนํา

องค์ความรู้มาดําเนินการตามกระบวนการจัดความรู้อย่างต่อเนื �อง จากน�ันได้จ ัดทําแผนจัดการความรู้เผยแพร่สู่

ประชาคม และเสนอต่อผู้มีอ ํานาจหรือสภามหาวิทยาลัยเพ�ือพจิารณา ซึ�งในการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยได้แต่งต�ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานการจัดการความรู้เป็นผู้ รับผิดชอบให้มีการดําเนินการติดตาม

ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจําปีอย่างสมํ�าเสมอ โดยจัดทํารายงานเสนอต่อผู้มีอ ํานาจ  

และเสนอให้มีการปรับระบบสารสนเทศเพื�อให้บุคลากรทุกส่วนงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที �เผยแพร่ในระบบ

เครือข่าย  (จัดวางระบบเครือข่ายไร้สายทั�วท�ังมหาวิทยาลัย) พร้อมท�ังจัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ และใช้ช่องทาง

การสื�อสารผ่านระบบ Internet บน Web site งานประกันคณุภาพ เพ�ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปล�ียน

ความรู้ ประสบการณ์ การทํางาน และข้อมูลที�เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี�มหาวิทยาลัยมีการนําองค์ความรู้และนว ัตกรรมที�ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

แก่มหาวิทยาลัยและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ�งการสร้างความเข้าใจระบบประกันคณุภาพและการเขยีนรายงานการ

ประเมินตนเองรวมกับรายงานประจําปี โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระหว่าง คณะทํางาน

ของแต่ละศูนย์ต้นทุน อย่างต่อเนื�อง ซึ�งนําไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาอย่างเป็นรู ปธรรม รวมท�ัง

เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้แนวทางการให้บริการระหว่างคณะ  สํานัก สถาบัน อันนํามาสู่การปรับปรุง /พัฒนาการจัด

การศึกษาและการให้บริการ ของหน่วยงาน  อันส่งผลต่อการให้บริการที �ดขี�ึน ซึ�งจากผลการดําเนินงานระหว่าง

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจําปี และ

รายงานสรุปประสบการณ์  ปัญหา ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอ ํานาจหรือสภามหาวิทยาลัย

เพ�ือพจิารณา และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ซึ�ง 

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที�จะสนับสนุนให้ทุกส่วนงานจัดทํา MOU เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์กร

หรือหน่วยงานภายนอก  และในปีการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง 

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์  และกาฬสินธ์ุ) เพ�ือร่วมมือกันในการจัดทําแผนการ
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                              (P)   รอบ  12  เดือน 

ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา และร่วมกันจัดฝึกอบรมการประกันคณุภาพการศึกษา  

ท�ังระดับผู้ปฏิบัติงานและผูป้ระเมินคณุภาพอย่างต่อเนื�อง 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัย n/a 2 n/a 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วน 

ท�ัง 5 ประเด็น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

2 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

5 ประเด็น 

 

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี� 

ประเด็นที� 1 มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ�งควรประกอบด้วยการ

ขยายผลองค์ความรู้เดมิที�ดําเนินการในปีที�ผ่านมา และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ที�นํามาดําเนินการ

ในปีปัจจุบัน  โดยนําสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 มาประกอบการจัดทํา

แผน และเสนอต่อผู้มีอ ํานาจหรือสภามหาวิทยาลัยเพ�ือพจิารณา 

ประเด็นที� 2 •มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจําปี

อย่างสม�ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้มีอ ํานาจ  

•มหาวิทยาลัยนําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื �อง โดยให้มีการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมการทํางานที�เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื �อต่อการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบุคลากร  

ประเด็นที� 3 มหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้  คู่มือ  แผ่นพับ  หรือใช้ช่องทางการสื �อสารที�

หลากหลายรูปแบบ  เพ�ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปล�ียนความรู้ ประสบการณ์ การ

ทํางาน  และข้อมูลที�เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน  โดยต้องแสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพของช่องทางการสื�อสารต่าง ๆ 
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ประเด็นที� 4 มหาวิทยาลัยมีการนําองค์ความรู้และนว ัตกรรมที�ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัยและสังคม รวมท�ังมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ  

ประเด็นที� 5 มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจําปี และรายงาน

สรุปประสบการณ์  ปัญหา  ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอ ํานาจหรือสภา

มหาวิทยาลัยเพ�ือพจิารณา และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้สําหรับ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้

ของมหาวิทยาลยั 2.5  

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วน 

ท�ัง 5  ประเด็น 

5.0000 0.1250 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1.  แผนการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา  2552 

2.  แผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   

3. คําสั�งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ที� 3301/2552 ลงว ันที� 19 พฤศจิกายน  2552 เ รื�อง  แต่งต�ัง

คณะกรรมการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

4. รายงานการประชุมคณะทํางาน 

5.สรุปผลการดําเนินงานจัดการความรู้ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

6. สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย  

7. ตัวอย่างหน้าต่าง Web site 

8. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ  เรื�อง : การเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคณุภาพ
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การศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี�และเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษา  ของ สกอ. และสมศ. (ใหม่) 

ประจําปีการศึกษา  2553 

9. แผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
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ตัวชี�วัดท�ี 16 : ระดับความสําเร็จของการปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ มหาวิทยาลยั 

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  รศ. นพดล  จันทร์เพ็ญ ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายอุทัย   ศรีจันทร์ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1148 โทรศัพท์ :   0-4535-2000 ต่อ 1147 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในการดําเนินการกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย ได้

ด ําเนินการอย่างต่อเนื�อง  ซึ�งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยใช้คณะกรรมการตามคําส�ังมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ที� 1304/2552 ไดพ้ัฒนาระบบและกลไกการกํากับดแูลและการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ดยี�ิงข�ึน มีการวางแผนป้องกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ  มีการกําหนดหรือ

ปรับปรุงมาตรการกํากับดแูลและดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมท�ัง มีแนวทางการ

ให้รางว ัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที�เป็นแบบอย่างได้  โดยจัดทําคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

บุคลากร พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเล่มกะทัดรัด  แจกให้บุคลากรทุกคนได้ศึกษาและ

ปฏิบัติตาม โดยที�คู่มือที�กล่าวน�ันเป็นเอกสารที �ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กําหนดบทลงโทษทาง

จรรยาบรรณไว้ด้วย  ซึ�งในเอกสารดังกล่าวมีข้อมู ลเกี�ยวกับ  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

สถาบันอุดมศึกษา ข้อบังค ับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552  คู่มือ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร  พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คําส�ังมหาวิทยาลัยที� 

1304/2552   ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดนิว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดนิและเจ้าหน้าที �ของ

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ  พ.ศ . 2551 และประกาศ  ก.พ.อ . เ รื�องมาตรฐานจรรยาบรรณที�พงึมีใน

สถาบันอุดมศึกษา เพ�ือใช้เป็นกรอบแนวทาง การดําเนินงานปีงบประมาณพ .ศ. 2553 โดยมีการระบุเป้าหมายการ

ส่งเสริมแ ละกํากับดแูลที�เป็นรูปธรรม  และกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ตามคําส�ังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที� 

1589/2553  

สําหรับการ กํากับดแูลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั�ง

คณะกรรมการพจิารณาเรื�องร้องเรียนเกี �ยวกับบุคลากรที�ไม่ปฏิบัติตนตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 เป็นคําสั�งที� 2406/2552 ลงว ันที� 26 สิงหาคม 2552  และ

ทําประกาศมหาวิทยาลัย ลงว ันที� 26 สิงหาคม 2552 เรื�องการรับเรื�องร้องเรียนเกี�ยวกับบุคลากรที�ไม่ปฏิบัติตนตาม

ข้อบังค ับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 โดยเปิดช่องให้ร้องเรียน

ถึงอธิการบดี ผ่านตู้รับเรื�องร้องเรียน   หรือส่งทางไปรษณีย์  หรือผ่านทาง  Website ที� www.ubru.ac.th โดยผู้ร้อง

สามารถดําเนินการเองด้วยข�ันตอนที�กําหนดไว้ใหใ้น  Web ส่วนการดําเนินการกับผู้ที�ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  โดยนอกเหนือจากที�มหาวิทยาลัยได้จ ัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื�อง การรับ

เรื�องร้องเรียน  เกี�ยวกับบุคลากรที�ไม่ปฏิบัติตนตามข้อบังค ับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณ

ของบุคลากร พ.ศ. 2552 และมีคําสั�งแต่งต�ังคณะกรรมการพจิารณาเรื�องร้องเรียน แล้ว กรณีที�มีข้อร้องเรียน

http://www.ubru.ac.th/
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เกี�ยวกับการปฏิบัติที�เข้าขา่ยผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยจะแต่งต�ังคณะกรรมการเพ�ือสืบข้อเท็จจริงและ

ดําเนินการต่อเนื�องตามลักษณะความบกพร่องเพ�ือเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และ

เมื�อมีกรณีร้องเรียนมหาวิทยาลัยได้ด ําเนินการ ตามข�ันตอนของระเบียบ ข้อบังคับ กรณีที�จะเกิดความเสียหาย

ร้ายแรง ก็ได้มีการแต่งต�ังคณะกรรมการสืบ/สอบข้อเท็จจริงเพื�อเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป  

 
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 1 1 3.05 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วนท�ัง 

6  ประเด็น 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

1 - 2 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

5 ประเด็น 

ดําเนินการได ้

สําเร็จ ครบถ้วน  

6 ประเด็น 

 

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี� 

ประเด็นที� 1 มหาวิทยาลัยสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ประจําของสถาบัน ในปีที �ผ่านๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบ

และบทบาทหน้าที�ของ คณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ประเด็นที� 2 มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายที �

เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและกํากับดแูลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ  ที�สถาบัน

ประกาศใช ้

ประเด็นที� 3 • มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแนวทางที�กําหนด  

• มหาวิทยาลัยมีการจัดทํา/ทบทวนความเหมาะสมของคู่มือและมีการประกาศใช้อย่างเป็น

ทางการเพ�ือให้คณาจารย์และผู้เกี�ยวข้องรับทราบอย่างกว้างขวางและปฏิบัติได ้

ประเด็นที� 4 มหาวิทยาลัยสร้างช่องทางการติดต่อสื�อสารที�หลากหลาย เพ�ือรับข้อมูลป้อนกลับและความ
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คดิเห็นท�ังในเชิงบวกและเชิงลบ รวมท�ังข้อร้องเรียนอื�นที�มีต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยใน

เรื�องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์  และ

มหาวิทยาลัยนําข้อมูลนี�ไปใช้อย่างเป็นระบบในการกํากับดแูลและการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์

ประเด็นที� 5 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดแูลและการส่ง เสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ดยี�ิงข�ึน มีการวางแผนป้องกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ  

มีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการกํากับดแูลและดํา เนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมท�ัง มีแนวทางการให้รางว ัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ที�เป็นแบบ อย่างได ้

ประเด็นที� 6 มหาวิทยาลัยมีการติดตามความก้าวหน้าและมีการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์และจัดทําเป็นรายงาน เสนอต่อผู้มีอ ํานาจและ/หรือผู้บริหาร

สถาบัน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลัย 

3 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วนท�ัง 

6 ประเด็น 

5.0000 0.1500 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

1) มหาวิทยาลัยได้แต่งต�ังคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินงานตามตัวชี�ว ัดนี� โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่

เป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคลของคณะ  และสํานักต่าง ๆ 

2)  จัดทําระบบและกลไกในการกํากับดแูลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 โดยมีการแต่งต�ังกรรมการและจัดทําเป็นคู่มือเพื �อประกาศใช้อย่างเป็นทางการให้คณาจารย์และ

ผู้เกี�ยวข้องรับทราบและนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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2. คําส�ังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ที� 1304/2552 เรื�อง แต่งต�ังกรรมการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื�อง การรับเรื�องร้องเรียนเกี �ยวกับบุคลากรที�ไม่ปฏิบัติตน

ตามข้อบังค ับ  มหาวิทยาลัยราชภัอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 

4. คําส�ังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที� 2406/2552 เรื�อง แต่งต�ังคณะกรรมการพจิารณาเรื�องร้องเรียน 

เกี�ยวกับบุคลากรที�ไม่มีปฏิบัติตามข้อบังค ับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 

พ.ศ. 2552 

5. ตัวอย่างช่องทางการติดต่อสื�อสารที�หลากหลาย เพ�ือรับข้อมูลป้อนกลับและความคดิเห็นทั�งในเชิงบวก

และเชิงลบ รวมท�ังข้อร้องเรียนอื�นที�มีต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในเรื�องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์จาก

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้เ สียประโยชน์  ทาง  Web site http://www.ubru.ac.th/hotline.html และ

http://www.ubru.ac.th/junya52.html 
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ตัวชี�วัดท�ี 17 : ประสิทธิภาพของการสอนท�ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.ดร.เสทื�อน   เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   คณบดที�ัง 6 คณะ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :    

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

มหาวิทยาลัยได้ด ําเนินการเกี�ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ มาอย่างต่อเนื�อง โดยก่อนเปิดภาคเรียนแรกของทุก  ปีการศึกษา  มหาวิทยาลัยจะมีการจัดการฝึกอบรม

คณาจารย ์เพ�ือเพ�ิมทักษะ และส่งเสริมให้มีความรู้เกี �ยวกับเทคนิค วิธีการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการ

ใช้เทคโนโลยีเพ�ือพัฒนาการเรียนการสอน  และในระหว่างปีมหาวิทยาลัยย ังได้มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

กระบวนการเกี�ยวกับการทําวิจ ัย และการเขยีนเอกสารวิชาการให้กับคณาจารย ์อย่างต่อเนื�องทุกปีการศึกษา  และ

ย ังส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพ�ือเพ�ิมพนูประสบการณ์ในด้านต่าง  ๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ  

ตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง แต่ท�ังนี�ในการประเมินเพ�ือชี�ว่าคณาจารย์มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์ใน

ระดับใด ย ังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี�ว ัดนี� ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณาจารย์รายบุคคลจัดทําแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง เพ�ือใช้ประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจําปี และข้อมูลส่วนหนึ�งใช้สําหรับการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี�ว ัดนี�  นอกจากนี� มหาวิทยาลัยย ังได้จ ัดทําข้อเสนอโครงการวิจ ัยเพ�ือประเมินประสิทธิภาพการสอนที�เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงานของคณาจารย์รายบุคคล  รวมกับการเก็บ

ข้อมูลจริงจาก คณาจารย์รายบุคคล ซึ�งพจิารณาจากการเขยีนแผนการจัดประสบการณ์หรือการจัดกิจกรรมใน

ชั�วโมงการเรียนการสอน  สัดส่วนจํานวนหน่วยกิตหรือจํานวนชั�วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั�วโมงเรียนในชั�นเรียน  

การสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาและอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย การสังเกตุการเรียนการสอน  และพจิารณา

ร่องรอยหลักฐานการตรวจชิ�นงานของนักศึกษา จากงานที�ผู้สอนมอบหมาย เป็นต้น   

ซึ�งในการประเมินประสิทธิภาพการสอนที �เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลจากประชากรอาจารยผ์ู้สอนรายบุคคล  ท�ังอาจารย์ประจําที�เป็นข้าราชการและอาจารย์

ประจําที�เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที�ปฏิบัติหน้าที�สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมีเวลาปฏิบัติงาน

ต�ังแต่ 9 เดอืนข�ึนไป จํานวนท�ังหมด  470 คน เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 

และแบบบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษารวบรวมเอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติการสอน  การ

สังเกตการณ์สอน  และการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน  โดยคณะนักวิจ ัยจากน�ันได้นําข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนท�ัง 

470 คน มากรอกในแบบประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์การจัดการเรียนรู้ที �เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 7 ประเด็นตามเกณฑ์ที� ก.พ.ร. กําหนด โดยเน้นการบันทึกข้อมูลและการประเมินผลรายบุคคล  การ

วิเคราะห์ข้อมูล ใช้การแจงนับความถ�ี แล้วหาคา่ร้อยละ ซึ�งจากการสังเคราะห์ผลการการประเมินประสิทธิภาพของ

การเรียนรู้ที �เนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ  ของคณาจารยข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน  470  คน  พบว่า โดย



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

    รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

             

133

                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

ภาพรวมคณาจารย์ส่วนใหญ่  (ร้อยละ  75 ข�ึนไปของคณาจารย์ประจํา) มีผลการประเมินการดําเนินตามเกณฑ์การ

ประเมินการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ครบท�ัง 7 ประเด็น  

 

 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2553 

ประสิทธภิาพของการเรียนรู้ที �เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

4 5 3 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วน   

ท�ัง  7  ประเด็น 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ดํา เ นิ น ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

1 – 3  ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

4 ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

5 ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

6 ประเด็น 

ดํา เ นิน ก า ร ไ ด้

สํา เ ร็จ  ครบถ้วน   

ท�ัง 7 ประเด็น 

 

โดยกําหนดประเด็นการพจิารณาความสําเร็จ ดังนี� 

 

ประเด็นที� 1 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ  75 ของ

คณาจารย์ประจํา) มีความรู้ความเข้าใจ  รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา  และหลักสูตร

การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการได้ตามแนวทางที�กําหนด 

ประเด็นที� 2 มหาวิทยาลัยมีมาตรการให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ  75 ของคณาจารย์

ประจํา) ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนําผล

การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนนี�มาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและแต่ละภาค

การศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ�งข�ึน 

ประเด็นที� 3 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสํารวจหรือการวิจ ัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที �เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญของคณาจารย์ประจําของสถาบัน และนําข้อมูลที�ได้มาปรับปรุงพัฒนาการ



 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    

 รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

 

134

                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

จัดการสอนของอาจารย์ประจําส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ  75 ของคณาจารย์ประจํา) ให้

เป็นการจัดประสบการณ์ที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้  โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้

ของอาจารย ์และเพ�ิมสัดส่วนการปฏิบัติจริง  และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้

มากข�ึน 

ประเด็นที� 4 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ  75 

ของคณาจารย์ประจํา) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ตนเองและผู้เรียน  

ประเด็นที� 5 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนทําให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ ่(อย่างน้อยร้อยละ 75 

ของคณาจารย์ประจํา)ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจําของสถาบันที�

สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที �จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนา การของผู้เรียนโดยเป็นการ

ประเมินเพื�อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื �อตัดสินผลการเรียนรู้ที �คํานึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล  และสามารถนําผลที�ได้มาปรับเปลี�ยนการจัดการสอนเพ�ือพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได ้

ประเด็นที� 6 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ป ระจําส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ  75 ของ

คณาจารย์ประจํา) ทํางานวิจ ัยเพ�ือพัฒนาสื�อและการเรียนรู้ของผู้เรียน  และนําผลการวิจ ัยไป

ใช้เพ�ือพัฒนาผู้เรียน  ในกรณีที�ทําการวิจ ัยเพ�ือพัฒนาสื�อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและใน

กรณีได้จ ัดหาสื�อสําเร็จรูปที �เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที �ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ เช่น สื�อวิทยาศาสตร์ สื�อสําเร็จรูป   สื�อเทคโนโลยี เป็นต้น   มหาวิทยาลัยต้องมี

เกณฑ์ในการคัดเลือกและพจิารณา มีการปรับเมินและรายงานผลการใช้สื�อในการพัฒนา

ผู้เรียนด้วย 

ประเด็นที� 7 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนทําให้คณาจารย์ส่วนให ญ่ (อย่างน้อยร้อยละ  75 ของ

คณาจารย์ประจํา)  มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี �ยนแปลงการ

เรียนการสอนเพื�อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที �เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 5 

ดําเนินการได้

สําเร็จ ครบถ้วน   

ท�ัง 7  ประเด็น 

5.0000 0.2500 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

1. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณาจารย์ทุกคนจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน และให้คณบดทุีกคณะ

แต่งต�ังผู้จ ัดเก็บข้อมูลของคณาจารย์ในสังกัด 

2. และในระหว่างปีมหาวิทยาลัยย ังได้มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเกี�ยวกับการทําวิจ ัย 

และการเรียนเอกสารวิชาการให้กับคณาจารย ์อย่างต่อเนื�องทุกปีการศึกษา  และย ังส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เขา้รับ

การอบรมเพ�ือเพ�ิมพนูประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ  ตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง  

เช่น จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการกาจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิดารอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552  ประชุมเตรียมการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552  เป็นต้น 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

คณะผู้บริหารให้ความสําคัญ และส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้ารับการอบรม พัฒนาความรู้เกี�ยวกับ

เทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวิจ ัยเพ�ือพัฒนานว ัตกรรมการเรียนการสอน  และการใช้เทคโนโลยี

เพ�ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื�อง 

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

การจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินในบางประเด็นเป็นข้อมูลเชิงนามธรรม ทําให้การจัดเก็บข้อมูล

คอ่นข้างยาก 

 

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. คู่มือการพัฒนาหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการพัฒนาหลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา   (มคอ. 3)  ตามกรอบมาตรฐาน
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                     รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                                (P)  รอบ  12  เดือน 

คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

4. คู่มืออาจารย์ที�ปรึกษา  ปีการศึกษา  2553 

5. คู่มือการบริหารงานวิจ ัย สถาบันวิจ ัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

6. เอกสารการปรับปรุง /พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  (มคอ. 3)  ของ

คณาจารย์ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

7. ตัวอย่างเอกสารหลกัฐานการตรวจชิ�นงานของนักศึกษา/แบบบันทึกข้อมูลของนักศึกษา 

8. เอกสารตัวอย่าง Power Point ประกอบการสอน การการสืบค้นงานทาง Inter net ของคณาจารย์รายบุคคล 

9.แฟ้มสะสมผลงานของคณาจารย์รายบุคคล  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

10. รายงานผลการสํารวจหรือผลการวิจ ัยหรือผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

ตัวชี�วัดท�ี 18  : ระดับความสําเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า  

ผู้กาํกบัดูแลตัวชี�วัด :  ผศ.ดร.เสทื�อน   เทพรงทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล  : คณบดที�ัง 6 คณะ 

โทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 โทรศัพท์ :    

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน  : 

ในดําเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที �สร้างคณุคา่  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัยไดด้ ําเนินการตามข�ันตอน ดังนี� 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกระบวนการที�สร้างคุณคา่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ 

ศึกษาความต้องการจําเป็น และความเป็นไปได้  เพ�ือระบุกระบวนการสร้างคุณคา่ จัดลําดับความสําคัญ  วิเคราะห์

ความสอดคล้องกับภารกิจหลักของอุดมศึกษา  ยุทธศาสตร์ของสถาบัน  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ�ง

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพจิารณาเลือกการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างคณุคา่

จํานวน 2 กระบวนงาน คอื กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ�งดําเนินการต่อเนื�องจากปีงบประมาณที �ผ่านมา และ 

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�ือการบริหาร   ซึ�งเป็นโครงการระยะ  3 ปี ที�เลือกดําเนินการในรอบปี 2553 

เพ�ือกําหนดเป็นกระบวนการที�สร้างคุณค่า แล้วเสนอทางเลือกต่อที�ประชุมคณะผู้บริหาร จากน�ันได้มีการแต่งต�ัง

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที�สร้างคุณคา่ เพ�ือทําหน้าที�รับผิดชอบในการดําเนินงานดังกล่าว  
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําข้อกําหนดที�สําคัญของกระบวนการที�สร้างคณุคา่จากความคาดหว ังและ

ความต้องการของผู้รับบริการ  ตามข�ันตอนที� 1 โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ และแต่งต�ังคณะกรรมการ

ดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน  เพ�ือทําหน้าที�ในการพจิารณาข้อเสนอโครงการ  และติดตามรายงาน

ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานแต่ละกระบวนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกระบวนงานพัฒนา

หลักสูตรมีคณะกรรมการวิชาการเป็นผู้ด ําเนินการ  ส่วนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�ือการบริหาร   มี

คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื �อการบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
3. มหาวิทยาลัยมีการออกแบบกระบวนการจากข้อกําหนดที�สําคัญตามข�ันตอนที� 2 โดยมีการพัฒนา

ปรับปรุงคู่ มือการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมท�ังการกําหนดผู้รับผิดชอบที �ชัดเจน โดยมอบหมายให้ประธานสาขาของแต่ละ

สาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําข้อเสนอโครงการหลักสูตรที�ต้องการพัฒนา ซึ�งในการดําเนินงานดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  ๆ อย่างต่อเนื�อง เพ�ือชี�แจงกรอบแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามที� สกอ. กําหนด โดยร่วมกันทําหน้าที�ศึกษาความเป็นไปได้  พจิารณาความ

คุ้มคา่ ความเสี�ยง และกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานกระบวนการให้ทันตามที�กําหนด 

4. นอกจากการดําเนินการตามข�ันตอนที� 3 แล้ว มหาวิทยาลัยไดมี้การปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือ
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การพัฒนาหลักสูตร เนื�องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ  เรื�องกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื�อว ันที� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ผลของประกาศฉบับนี�ทําให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้อง

ปรับปรุงหลักสูตร  เพ�ือให้คณุภาพของบัณฑติทุกระดับคณุวุฒิและสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที �คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพ�ือ ปรับปรุงและจัดทําคู่มือ

การพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพ�ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกัน  

สําหรับกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�ือการบริหาร มหาวิทยาลัยได้จ ัดทําแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ�ือให้ทุกระบบสามารถเชื�อมโยงข้อมูลเป็นฐานเดยีวกัน และสามารถทํางานในระบบ Web base โดย

เริ�มดําเนินการในช่วงภาคเรียนที � 2 ของปีการศึกษา  2552  ซึ�งแผนพัฒนาครั�งนี�เป็นแผนระยะ  3 ปี ครอบคลุม

ระบบใช้งานอย่างน้อย 12 ระบบ ที�รวมระบบงานตามกระบวนการที�สร้างคุณคา่ และระบบงานประกันคณุภาพ 

โดยถึงว ันนี�บางระบบสามารถใช้งานได้แล้ว เช่น  ระบบงานทะเบียนและว ัดผลการศึกษา ระบบงานจัดทํา

งบประมาณ/แผนงาน/โครงการ และระบบงานจัดซื�อจัดจ้างและบริหารสินทรัพย์ ซึ�งระบบที�พัฒนาและใช้งานได้

แล้วในปัจจุบนัผู้ใช้งาน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้งานได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย  นักศึกษาสามารถเข้าถึง

และบริหารข้อมูลของตนเอง รวมท�ังสามารถให้ผู้ปกครองเข้าตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาได้ด้วย โดยกําหนด

ช่องทางการเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ที� web site http://www.ubru.ac.th/   

5. มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั�นตอนที� 4 โดยมีการจัดประชุม

คณะกรรมการชุดต่าง  ๆ อย่างต่อเนื�อง และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้ บริหารของ

มหาวิทยาลัย เพ�ือให้พจิารณาและให้ข้อเสนอแนะที�จะเป็นแนวทางในการกํา หนดกระบวนการที�สร้างคณุคา่ใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ต่อไป  
 

ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 

ผลการดาํเนินงาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะ 12 เดือน 

2550 2551 2552 ปี 2552 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการสร้างคุณคา่ n/a n/a 3 

ดําเนินการได้

สําเร็จครบท�ัง 5 

ข�ันตอน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับข�ันความสําเร็จ (milestones) 5 ระดับ พจิารณาจากความก้าวหน้า 

และความสําเร็จของข�ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังนี� 
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                                     รายงานผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี�วัด)                   รอบ   6  เดือน     

                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

ระดับคะแนน 
ระดับข�ันของความสําเร็จ  (Milestone) 

ข�ันตอนท�ี 1 ข�ันตอนท�ี 2 ข�ันตอนท�ี 3 ข�ันตอนท�ี 4 ข�ันตอนท�ี 5 

1 ü     

2 ü ü    

3 ü ü ü   

4 ü ü ü ü  

5 ü ü ü ü ü 

โดยท�ี : 

ระดับ

ความสําเร็จ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 

มหาวิทยาลัยมีการกาํหนดกระบวนการท�ีสร้างคุณค่า ซึ�งเป็นกระบวนการที �ส่งผลโดยตรงต่อ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสต ร์ และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความคาดหว ัง

และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ที�จะทําให้เกิดประสิทธิภาพการ

ทํางานที�ดขี�ึน ช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์ความ

เชื�อมโยงระหว่างกระบวนการที�สร้างคุณคา่เพ�ือทําให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความ

สอดคล้องกัน 

2 
มหาวิทยาลัยมีการจัดทาํข้อกาํหนดที�สําคัญของกระบวนการที�สร้างคุณคา่จากความคาดหว ัง

และความต้องการของผู้รับบริการ  ตามข�ันตอนที� 1 

3 

มหาวิทยาลัยมีการออกแบบกระบวนการจากข้อกําหนดที�สําคัญตามข�ันตอนที� 2 และจัดทํา 

คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมท�ังการกําหนดผู้รับผิดชอบที�ชัดเจน โดยร่วมกันทําหน้าที�ศึกษา

ความเป็นไปได้  พจิารณาความคุ้มคา่  ความเสี�ยง และกรอบระยะเวลาในการดําเนิน

กระบวนการ 

4 

มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน  เพ�ือทําให้งานมี

ประสิทธิภาพ  (การควบคมุต้นทุน  ลดระยะเวลาการดําเนินงาน )และมีการติดตาม

ความก้าวหน้าการดําเนินงานอย่างสม�ําเสมอ เช่น  มีแผนหรือมาตรการลดคา่ใช้จ่ายของ

หน่วยงาน เป็นต้น  

5 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั�นตอนที� 4 และจัดทํา 

รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้ มีอ ํานาจเพ�ือให้พจิารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ที�จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที�สร้างคุณคา่ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ต่อไป 
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                                                                                                                                               (P)  รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินการ : 

ตัวชี�วัด/ข้อมูลพื�นฐานประกอบตัวชี�วัด 
นํ�าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ท�ีได้ 

ค่าคะแนน        

ถ่วงนํ�าหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการที�สร้างคุณคา่ 2 

ดําเนินการได้

สําเร็จครบท�ัง   5 

ข�ันตอน 

5.0000 0.1000 

 

คําชี�แจงการปฏบัิติงาน/มาตรการท�ีได้ดําเนินการ:  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน  :   

อปุสรรคต่อการดาํเนินงาน :            

หลกัฐานอ้างองิ :   

1. รายชื�อของกระบวนการที�สร้างคณุคา่ที�มหาวิทยาลัยกําหนดเพ�ือดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553 

2. คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3. คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที�สร้างคณุคา่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

4. คําส�ังแต่งต�ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี 

5. คู่มือการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

6. คู่มือการใช้โปรแกรม  Inventory (ระบบงานจัดซื�อจัดจ้างและบริหารสินทรัพย์) 

7. คู่มือการใช้โปรแกรม  Plan และ  Department (ระบบงานจําทํางบประมาณ/แผนงาน/โครงการ) 

8. ตัวอย่างเอกสารคําร้องขอใช้บริการ  Electronic Mail  สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

9. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการ 

10. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการที�สร้างคุณคา่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 3.1 
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แผนการให้บริการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพิวเตอร์  

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการ 

ภายในองค์กร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 
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แผนการให้บริการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ�ือการบริหารจัดการ  ภายในองค์กร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 

1. ความนาํ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น

ห น่ว ย ง า น ไ ด้จัด ตั �ง ขึ�น เ พ�ือ ส นับ ส นุน ก า ร พัฒ น า อุต ส า ห ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์แ ว ร์ข อ ง ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย โดยเน้นถึงความจําเป็นที�จะต้องม ีสถานที�จริง  เพ�ือเป็นแหล่ง

รวมของบริษัทที�ทําการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ�ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมอืทางธุรกิจและ

เพ�ือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ีการพัฒนาบุคลากร และการยกระดับคูณภาพ

องค์กรซอฟต์แวร์ของไทย  รวมถึงการส่งเสริมผู้มพี ัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านซอฟต์แวร์ใน

เรื�องการตลาด การจับคู่ธุรกิจ การช่วยประสานงานหาแหล่งเงินสนับสนุนทางการเงิน  และการจัด

กิจกรรมอื�นๆที�เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยมี

ขอบเขตการดําเนินการครอบคลุมพื�นที�การให้บริการหน่วยงานราชการ  สถานศกึษา หน่วยงาน

ภาคเอกชน และหน่วยงานอื�นๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมถึงพื�นที�อื�นๆที�มคีวาม

ประสงค์ขอรับบริการภายใต้พันธกิจของสถาบัน 

ซึ�งปัจจุบันวิว ัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แพร่หลายมากขึ�น การดํารงชีวิต

ประจําว ันของมนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคไอที ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ�งจําเป็นต่อการดํารงชีวิต  ดังน�ันการมี

ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ�งหนึ�ง ที�ช่วยเพิ�มศักยภาพในการทํางาน

ให้แก่บุคคลในองค์กร เพ�ือเสริมสร้างทักษะและความคิดสร้างสรรค์  ที�จะผลิตผลงานที�มคุีณภาพมา

พัฒนาประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เล็งเห็น

ถึงประโยชน์ จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเสริมการเรียนรู้ในการประกอบ อาชีพการ

ทํางาน และเพ�ิมทักษะความรู้ความชํานาญ ทางด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์ให้แก่บุคคลทั �วไป โดย

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้  ที�ได้รับจากการอบรม  มาพัฒนางานที�ทําในปัจจุบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพ�ือเป็นแนวทางพื�นฐาน ให้กับผู้สนใจหรือผู้อบรม ในการศกึษาต่อเพิ�มเติมใน

อนาคต อันนํามาซึ�งประโยชน์แก่ตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ�ือพัฒนาทักษะความรู้ความชํานาญ ทางด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์ของบุคลากรของ

ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที�ได้รับจากการอบรม มาพัฒนางานที�

ทําในปัจจุบนัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

2. เพ�ือเป็นแนวทางพื�นฐาน ให้กับผู้สนใจหรือผู้อบรม ในการศกึษาต่อเพิ�มเติมในอนาคต 

อันนํามาซึ�งประโยชน์แก่ตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป 

3. เพ�ือสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการและของรัฐบาลทางด้านการพัฒนา

และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ ฟต์แวร์ 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น บุคลากรทั�วไปจากส่วนงานภายนอก อย่างน้อย 200 คน  

 

4. ผลที�คาดว่าจะได้รับ  

1)  ผู้เข้าอบรมมกีารพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการภายในองค์กรมากขึ�น  

2) ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที�ได  ้ไปใช้ในการศกึษา และในชีวิตประจําว ันได้อย่าง

ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 

3) เป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการและของรัฐบาลทางด้านการพัฒนา

และส่งเสริมอุตสาหกรรมอฟต์แวร์  และมหาวิทยาลัยสามารถนําผลที�ได้ไปใช้ประโยชน์ในเชิง

นโยบายดา้นการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย และใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัวชี�วัดที� 3.2 ต่อไป 

 

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 

 วันเริ�มต้นโครงการ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2552  

 วันสิ�นสุดโครงการ   30 กันยายน พ.ศ. 2553  
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6. แผนการดําเนินงาน การให้บริการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการ  ภายในองค์กร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

 
หลักสูตร วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  ค่าลงทะเบยีน ช่วงเวลาดําเนนิการ 

1. การใช้งานโปรแกรม Map 

Windows GIS เพ�ือจัดทํา

แผนที�ภาษ ี

1. เพ�ือให้ผู้อบรมมีความรู้ด้าน ระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์และข�ันตอนในเรื�องการจัดทํา

แผนที� 

2. เพ�ือให้ผู้อบรมสามารถจัดทําแผนที�ด้วยโปรแกรม Map Windows ได ้

3. เพ�ือให้ผู้อบรมสามารถนําแผนที�ไปประยกุตใ์ช้ในงานจัดทําแผนที�ภาษไีด ้

หน่ว ย ง า นร าช ก า ร  ,  อ ง ค์ก า ร

บริหารส่วนตําบล  จํานวน 12 คน 

8,000 14 – 18 ธนัวาคม 2552   

2. การใช้งานโปรแกรม ระบบ

บุคลากรและเงินเดือน  

1. เพ�ือช่วยให้การจัดเก ็บข้อมลูบุคลากรเป็นไปอยา่งมีระบบ  ตามหมวดหมู ่

2. เพ�ือให้ผู้อบรมสามารถจัดทําระบบบุคลากรและเงินเดือนได้ 

3. เพ�ือแสดงรายงานข้อมลูพ�ืนบานต่าง ๆ ของบุคลากร ซึ�งเป็นประโยชน์ต่อ  อบต. 

หน่ว ย ง า นร าช ก า ร  ,  อ ง ค์ก า ร

บริหารส่วนตําบล  จํานวน 39  คน 

1,500 12 มกราคม 2553 

3. การใช้งานโปรแกรม ระบบ

พัสดุและบริหารสินทรัพย์  

1. เพ�ือให้งานพัสดุและสินทรัพย ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ  

2. เพ�ือให้งานพัสดุและสินทรัพย ์เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และ  กฎระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ 

3. เพ�ือให้พัสดุและอุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 

หน่ว ย ง า นร าช ก า ร  ,  อ ง ค์ก า ร

บริหารส่วนตําบล  จํานวน 32 คน 

1,500 15  มกราคม 2553   

4 การใช้งานโปรแกรม ระบบ

พัสดุและบริหารสินทรัพย์  

1. เพ�ือให้งานพัสดุและสินทรัพย ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ  

2. เพ�ือให้งานพัสดุและสินทรัพย ์เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และ  กฎระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ 

3. เพ�ือให้พัสดุและอุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งานไดท้ันที 

หน่ว ย ง า นร าช ก า ร  ,  อ ง ค์ก า ร

บริหารส่วนตําบล  จํานวน 41 คน 

1,500 9  กุมภาพันธ ์  2553   

5. การใช้งานโปรแกรม ระบบ

พัสดุและบริหารสินทรัพย์  

1. เพ�ือให้งานพัสดุและสินทรัพย ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ  

2. เพ�ือให้งานพัสดุและสินทรัพย ์เป็นไปตา มนโยบายของรัฐบาล และ  กฎระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ 

หน่ว ย ง า นร าช ก า ร  ,  อ ง ค์ก า ร

บริหารส่วนตําบล  จํานวน 34 คน 

1,500 16  กุมภาพันธ ์  2553   
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หลักสูตร วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  ค่าลงทะเบยีน ช่วงเวลาดําเนนิการ 

3. เพ�ือให้พัสดุและอุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 

6 .   ก า ร ใ ช้ง า น โ ป ร แ ก ร ม  

Moodle 

1. เพ�ือให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Moodle  ได ้ 

2. เพ�ือให้นักศึกษานําโปรแกรม Moodle มาประยกุต์ใช้ในการทําโครงงานได ้

นักเรียนหมู่เรียน   ค.บ .3.5, ค.บ . 

2.9,ค.บ. 2.10,ค.บ. 1.13 และ ค.บ. 

1.14  รวม  70  คน   

- 3 -5  มีนาคม  2553   

7. เรื�อง การใช้งานโปรแกรม 

ระบบงานสารบรรณ (รุ่นที� 1) 

1. เพ�ือให้สะดวก ในการคน้หาหนังสือเข้าและหนังสือออกได้อยา่งมี ประสิทธิภาพ 

2. เพ�ือให้งานธุรการทําได้ง่าย  ไม่ยุ่งยากซับซอ้นเหมือนงานสารบรรณแบบเก่า 

หน่ว ย ง า นร าช ก า ร  ,  อ ง ค์ก า ร

บริหารส่วนตําบล  จํานวน 35 คน 

1,500 25  มีนาคม   2553 

8 .  ก า ร ใ ช้ง า น โ ป ร แ ก ร ม  

ระบบงานสารบรรณ (รุ่นที� 2) 

1. เพ�ือใหส้ะดวก ในการค้นหาหนังสือเข้าและหนังสือออกได้อยา่งมี ประสิทธิภาพ 

2. เพ�ือให้งานธุรการทําได้ง่าย  ไม่ยุ่งยากซับซอ้นเหมือนงานสารบรรณแบบเก่า 

หน่ว ย ง า นร าช ก า ร  ,  อ ง ค์ก า ร

บริหารส่วนตําบล  จํานวน 31 คน 

1,500 30  มีนาคม   2553   

9 .  ก า ร ใ ช้ง า น โ ป ร แ ก ร ม  

ระบบงานสารบรรณ (รุ่นที� 3) 

1. เพ�ือให้สะดวก ในการค้นหาหนังสือเข้าและหนังสือออกได้อยา่งมี ประสิทธิภาพ 

2. เพ�ือให้งานธุรการทําได้ง่าย  ไม่ยุ่งยากซับซอ้นเหมือนงานสารบรรณแบบเก่า 

หน่ว ย ง า นร าช ก า ร  ,  อ ง ค์ก า ร

บริหารส่วนตําบล  จํานวน 31 คน 

1,500 9 ก ันยายน  2553   
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7. ดัชนีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 

ตัวชี�วัด หน่วยนับ เป้าหมาย  

1. มกีารจัดบริการฝึกอบรมด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับบุคลากรของส่วนงานภายนอก  

 

คน 

 

200 

2. มกีารแจก และ/หรืออนุญาตให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใช้งานใน

โปรแกรมที�พัฒนาขึ�น  

 
ระบบ 

 
3 

3. ร้อยละของการติดตามตรวจเย�ียมการใชค้อมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการภายในองค์กรต่อหน่วยงานที�เข้ารับการ

อบรมท�ังหมด 

 
ร้อยละ 

 
30 

 

8. การประเมินผลโครงการ 

ใช้แบบประเมนิผลโครงการหลังเสร็จสิ�นโครงการและการติดตามตรวจเยี�ยมการใช้

คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ�ือการบริหารจัดการภายในองค์กร ที�เข้ารับการอบรม 
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ตารางสรุป รายชื�อหน่วยงานที�ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�ือการบริหาร 

 จัดการภายในองค์กร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  
 

ลําดับที� รายชื�อ อบต.ที�เข้าร่วมโครงการ จังหวัด โปรแกรมที�เข้ารับการอบรม วัน/เดือน/ปี ที�เข้ารับการอบรม 

1 เทศบาลตําบลคําน�ําแซบ อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

2 เทศบาลตําบลคําป่าหลาย มกุดาหาร โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

3 เทศบาลตําบลคําอาฮวน มกุดาหาร โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

4 เทศบาลตําบลนายม อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

5 

เทศบาลตําบลนาโสก มกุดาหาร โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

เทศบาลตําบลนาโสก มกุดาหาร โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

6 เทศบาลตําบลนาหมอม้า อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

7 เทศบาลตําบลนิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย อุบลราชธานี โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

8 เทศบาลตําบลบุ่งค้า ยโสธร โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

9 

เทศบาลตําบลบุสูง ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

เทศบาลตําบลบุสูง ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

10 เทศบาลตําบลเมอืงศรีไค อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

11 เทศบาลตําบลสวนกล้วย ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 
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ลําดับที� รายชื�อ อบต.ที�เข้าร่วมโครงการ จังหวัด โปรแกรมที�เข้ารับการอบรม วัน/เดือน/ปี ที�เข้ารับการอบรม 

12 

เทศบาลตําบลสามหนอง อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

เทศบาลตําบลสามหนอง อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

13 อบต.กันทรารมย ์ ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

14 อบต.กําแพง ศรีสะเกษ  โปรแกรม Map Windows GIS เพ�ือจัดทําแผนที�ภาษี 14 - 18 ธ.ค.52 

15 อบต.กุง ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

16 อบต.กุดน�ําใส ยโสธร โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

17 อบต.กุดเรือ อุบลราชธานี โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

18 อบต.กุดแห่ ยโสธร โปรแกรม Map Windows GIS เพ�ือจัดทําแผนที�ภาษี 14 - 18 ธ.ค.52 

19 อบต.เกษม อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

20 อบต.แก้ง ยโสธร โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

21 อบต.เขิน ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

22 อบต.โขงเจียม อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

23 อบต.ค้อเหนือ ยโสธร โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

24 อบต.คําโพน อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

25 อบต.คําไหล อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

26 อบต.คูซอด ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

157

ลําดับที� รายชื�อ อบต.ที�เข้าร่วมโครงการ จังหวัด โปรแกรมที�เข้ารับการอบรม วัน/เดือน/ปี ที�เข้ารับการอบรม 

27 อบต.โคกนาโก ยโสธร โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

28 

อบต.โคกเพชร ศรีสะเกษ  โปรแกรม Map Windows GIS เพ�ือจัดทําแผนที�ภาษี 14 - 18 ธ.ค.52 

อบต.โคกเพชร ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

29 อบต.จานแสนไชย ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

30 

อบต.ชะโนด มกุดาหาร โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

อบต.ชะโนด มกุดาหาร โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

อบต.ชะโนด มกุดาหาร โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

31 

อบต.ชานุมาน อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

อบต.ชานุมาน อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

32 

อบต.ดงแคนใหญ่ ยโสธร โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

อบต.ดงแคนใหญ่ ยโสธร โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

33 อบต.ดอนจิก อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

34 อบต.ดู่ ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

35 อบต.แดงหม้อ อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

36 อบต.ตะบ่าย อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

37 อบต.ตากแดด อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 
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ลําดับที� รายชื�อ อบต.ที�เข้าร่วมโครงการ จังหวัด โปรแกรมที�เข้ารับการอบรม วัน/เดือน/ปี ที�เข้ารับการอบรม 

38 อบต.ตาเกา อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

39 อบต.ตาอุด ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

40 อบต.ท่าโพธิ�ศรี อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

41 

อบต.นากระแซง อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

อบต.นากระแซง อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

42 อบต.นาจิก อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

43 อบต.นาเรือง  อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

44 อบต.นาแวง อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

45 อบต.นาโส่ ยโสธร โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

46 อบต.นาหว้า อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

47 อบต.น�ําเที�ยง มกุดาหาร โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

48 อบต.โนนกลาง อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

49 อบต.โนนเปือย  ยโสธร โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

50 อบต.โนนรัง อุบลราชธานี โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

51 อบต.โนนรัง อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

52 อบต.บัวงาม อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 
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ลําดับที� รายชื�อ อบต.ที�เข้าร่วมโครงการ จังหวัด โปรแกรมที�เข้ารับการอบรม วัน/เดือน/ปี ที�เข้ารับการอบรม 

53 

อบต.บุ่ง อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

อบต.บุ่ง อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

54 อบต.บุ่งไหม อุบลราชธานี โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

55 อบต.ป่าขาม  มกุดาหาร โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

56 อบต.ป่าโมง  อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

57 อบต.พังแดง มกุดาหาร โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

58 

อบต.โพธิ�ไทร อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

อบต.โพธิ�ไทร อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

59 อบต.โพนเขวา ศรีสะเกษ  โปรแกรม Map Windows GIS เพ�ือจัดทําแผนที�ภาษี 14 - 18 ธ.ค.52 

60 อบต.โพนงาม อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

61 อบต.ไพบลูย ์ อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

62 อบต.ไพร ศรีสะเกษ  โปรแกรม Map Windows GIS เพ�ือจัดทําแผนที�ภาษี 14 - 18 ธ.ค.52 

63 อบต.มว่งสามสิบ อุบลราชธานี โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

64 อบต.เมอืง ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

65 อบต.เมอืงคง ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

66 อบต.เมอืงจันทร์ ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 
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ลําดับที� รายชื�อ อบต.ที�เข้าร่วมโครงการ จังหวัด โปรแกรมที�เข้ารับการอบรม วัน/เดือน/ปี ที�เข้ารับการอบรม 

67 

อบต.แมด อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

อบต.แมด อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

อบต.แมด อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

68 

อบต.ยาง ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

อบต.ยาง ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

69 อบต.เวียงเหนือ ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

70 อบต.ศรีสะอาด  ศรีสะเกษ  โปรแกรม Map Windows GIS เพ�ือจัดทําแผนที�ภาษี 14 - 18 ธ.ค.52 

71 อบต.ศรีสุข  อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

72 

อบต.ส้มผ่อ ยโสธร โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

อบต.ส้มผ่อ ยโสธร โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

73 

อบต.สมสะอาด อุบลราชธานี โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

อบต.สมสะอาด อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

74 

อบต.สวนกล้วย ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

อบต.สวนกล้วย ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

75 อบต.สะเดาใหญ่ ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

76 อบต.สะพอื อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 
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ลําดับที� รายชื�อ อบต.ที�เข้าร่วมโครงการ จังหวัด โปรแกรมที�เข้ารับการอบรม วัน/เดือน/ปี ที�เข้ารับการอบรม 

77 อบต.สังเม็ก ศรีสะเกษ โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

78 อบต.สิงห์ ยโสธร โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

79 อบต.เสาธงชัย ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

80 อบต.หนองกุง ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

81 อบต.หนองแก้ว ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

82 อบต.หนองงเูหลือม ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

83 อบต.หนองชัย อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

84 อบต.หนองบก อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

85 อบต.หนองบัวฮี อุบลราชธานี โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

86 อบต.หนองมะแซว อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

87 อบต.หนองสิม อุบลราชธานี โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

88 อบต.หนองสูงใต ้ มกุดาหาร โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

89 อบต.หนองใหญ่ ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 

90 อบต.หนองอ้ม อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

91 อบต.หนองไฮ อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

92 อบต.หัวดอน อุบลราชธานี โปรแกรมระบบบุคลากรและเงินเดือน 12-ม.ค.-53 
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ลําดับที� รายชื�อ อบต.ที�เข้าร่วมโครงการ จังหวัด โปรแกรมที�เข้ารับการอบรม วัน/เดือน/ปี ที�เข้ารับการอบรม 

อบต.หัวดอน อุบลราชธานี โปรแกรมระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (รุ่นที� 1) 15-ม.ค.-53 

93 อบต.หัวเรือ อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

94 อบต.หัวไร่ อํานาจเจริญ โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

95 

อบต.เหล่ากวาง ศรีสะเกษ  โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 1) 25-ม.ีค.-53 

อบต.เหล่ากวาง อุบลราชธานี โปรแกรมระบบสารบรรณ (รุ่นที� 2) 25-ม.ีค.-53 

96 อบต.เหล่าแดง อุบลราชธานี โปรแกรม Map Windows GIS เพ�ือจัดทําแผนที�ภาษี 14 - 18 ธ.ค.52 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 3.4 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 4.1.1 และ 4.1.2 
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แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 

1. ชื�อโครงการวิจัย : การติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑติที�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2551-2552 

 

2. ประเภทของการวิจัย : การวิจ ัยสถาบัน 

 

3. หน่วยงาน  / ผู้รับผดิชอบ    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสทื�อน  เทพรงทอง  รองอธิการบดี (วิชาการและประกัน

คณุภาพ) และคณะ  

  2. งานประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

4. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที�เน้นการผลิตบัณฑติและพัฒนา

สังคม โดยมีเป้าหมายเพื �อผลิตบัณฑติที�มีความรู้คู่คณุธรรมสํานึกในความเป็นไทย  มีความรักและความ

ผูกพันต่อท้องถิ �น อีกท�ังส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพ�ือช่วยให้ท้องถิ �นรู้เท่าทันการ

เปลี�ยนแปลง  การผลิตบัณฑติดังกล่าวจะต้องให้มีจ ํานวนและคณุภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑติ

ของประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552 : 14)  ภายใต้กรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ

จัดการเรียนการสอน  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพตามหลักสูตรที �กําหนด  โดยอาศัยหลักการ

ร่วมมือร่วมพลังของทุกฝ่ายที �เกี�ยวข้องท�ังองค์กรภายในและภายนอกสถาบัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้

สนับสนุนส่งเสริมให้คณะและหน่วยงานต่าง  ๆ  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา อย่างต่อเนื�องทุก ๆ  ปี  

เพ�ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะ   ประสบการณ์ที�ได้รับจากการจัดกิจกรรมเสริม   และนํามาประยุกต์ใช้

เพ�ือให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและใช้ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ในปีการศึกษา  2552  มหาวิทยาลัยได้จ ัดการศึกษาให้กับนักศึกษา   5 ประเภท  คอืนักศึกษาภาคปกติ  

นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  (กศ.บป.) นักศึกษาในโครงการจัด

การศึกษา ระดับ อุดมศึกษาสําหรับชุมชน (กศ.อช.) นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพ�ือพัฒนาบุคลากร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (กศ.ปท.) และนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท�ังภาคปกติ และภาคพเิศษ 

โดยเปิดการสอนนักศึกษา   3  ระดับ  คอื ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท   และระดับปริญญาเอก  

ภายใต้การบริหารจัดการของ 7 คณะ 1 วิทยาลัย  และ 1 บัณฑติวิทยาลัย มีหลักสูตรที�เปิด การเรียนการสอน  

ท�ังสิ�นจํานวน 80  สาขาวิชา  เป็นระดับปริญญาเอก  2 สาขาวิชา ปริญญาโท  13 สาขาวิชา และ ปริญญาตรี  

65  สาขาวิชา  ซึ�งหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
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การผลิตบัณฑติไว้อย่างชัดแจ้ง อาทิ คณุลักษณะของบัณฑติ ความรู้ความเชี�ยวชาญและทักษะในการ

ประกอบอาชีพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2553 : 73 - 80) 

นอกจากนี�มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ  ในการประเมินตามเกณฑ์ของ สํานักงานประเมิน

คณุภาพการศึกษา  (สมศ.)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (กพร.) น�ัน ประกอบด้วย  ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที �ได้งานทําและการ

ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที�ได้รับเงินเดอืนเริ�มต้นเป็นไปตาม

เกณฑ ์ ร้อยละของบัณฑติที�ได้งานตรงสาขา   และระดับความพงึพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการ และ

ผู้ใช้บัณฑติ เป็นต้น  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 2549: 

27-29) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2553 : 54- 66) ตัวบ่งชี�เหล่านี�เป็นตัวบ่งชี�ที�

สะท้อนให้เห็นว่าว ัตถุประสงค ์หรือเป้าหมายของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบรรลุว ัตถุประสงค์หรือไม่

อย่างไร รวมท�ังสะท้อนคุณภาพของบัณฑติด้วย ดังน�ัน สาขาวิชา  คณะ และมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีข้อมูล

จากการประเมินผลผลิตและบริการของสาขาวิชา  คณะ และมหาวิทยาลัยด้วย   

ด้วยเหตุผล ดังกล่าว งานประกันคณุภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี  ในฐานะเป็นหน่วยงานที �เกี�ยวข้องกับการประเมินคณุภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจในด้านการจัดการศึกษาและได้มีความพยายาม

สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตกําล ังคนที�มีคณุภาพ เพ�ือตอบสนองตามความต้องการของสังคมตลาดแรงงาน  

และของท้องถ�ินด้วยเจตนารมณ์ที�จะผลิตกําล ังคนที�มีคณุภาพออกไปรับใช้สังคม  จึงได้ด ําเนินการการติดตาม

ภาวะการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  

2551-2552  ภายใต้พ�ืนฐานการคดิว่า หน่วยงานที�เป็นฐานการผลิตควรเป็นผู้ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการเอง เพ�ือที�จะได้นําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงงานได้ทันเวลา   และเพ�ือ

จัดหาข้อมูลที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา

หลักสูตร ตลอดจนการวางแผนการจัดการศึกษาและการจัดทําแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ   และใช้เป็นข้อมูลสําหรับการตอบโจทย์ตามเกณฑ์ตัวชี�ว ัดของ สมศ. สกอ. ประจําปี

การศึกษา  2553 และ ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

5. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

เพ�ือติดตามผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท�ัง

ผู้สําเร็จการศึกษาภาคปกติ   ผู้สําเร็จการศึกษาในโครง การจัดการศึกษาเพ�ือขยายโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (กศ.อศ.) และผู้สําเร็จการศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  (กศ.บป.)  

ที�สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2551 - 2552  โดยมีว ัตถุประสงค์ย่อย ดังนี� 

1)  เพ�ือสํารวจภาวะการมีงานทําหรือการศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา  

2)  เพ�ือศึกษาความสอดคล้องของล ักษณะงานที�ทํากับสาขาวิชาที�สําเร็จการศึกษา  
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3) เพ�ือศึกษารายได/้คา่ตอบแทนเมื�อแรกเข้าทํางานของผู้สําเร็จการศึกษา 

4) เพ�ือศึกษาปัญหาในการหางานทําของผู้สําเร็จการศึกษา  

5) เพ�ือศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษา  

6) เพ�ือศึกษา ข้อเสนอแนะเพื�อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยของผู้สําเร็จการศึกษา  

6. ความสําคัญของการวิจัย 

1) ผลจากการวิจ ัยติดตามผล จะเป็นข้อมูลพื �นฐานสําหรับมหาวิทยาลัยในการปรับปรุง

หลักสูตร  พัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอน  วางแผนการจัดการศึกษา รวมท�ังแผนการเปิดสอน

สาขาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษา  ให้เหมาะสมย�ิงข�ึนต่อไป 

2) ผลการวิจ ัยที�ได้ส่วนหนึ�งสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื�อเขยีนรายงานการประเมินตนเองตาม

เงื�อนไขของ สมศ. สกอ. ประจําปีการศึกษา  2553 และใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยตามเงื�อนไขของ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ  2553 

3) สามารถเติมเต็มข้อมูลสําหรับโปรแกรมการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑติของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. ขอบเขตของการวิจัย 

7.1 ประชากร ในการศึกษาครั�งนี�คอื ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี   ประจําปีการศึกษา   2551 – 2552   (ภาคเรียนที� 3/2551  1/2551 2/2552  และ 3/2552)  จํานวน  

6,243  คน  โดยจําแนกประชากรเป็น 2 กลุ่ม 2 วิธีการ ดังนี�  

 (1)  ผู้สําเร็จการศึกษา  ในภาคเรียนที� 3/2551 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2552 

จํานวน  3,520  คน   

(2)  ผู้สําเร็จการศึกษา  ในภาคเรียนที� 1/2551 2/2552  และ 3/2552 ที�จะเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรในปี  2552 จํานวนประมาณ 2,723  คน รายละเอียดจํานวนประชากร จําแนกตามสาขา/

โปรแกรมวิชา ดังนี�  

1)  ครุศาสตร์บัณฑติ  (คบ.) 371 คน 

2)  ศิลปศาสตร์ศาสตร์บัณฑติ (ศศ.บ.) 1,729 คน 

3)  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑติ (รป.บ.) 79 คน 

4)  นิติศาสตร์บัณฑติ (น.บ.) 85 คน 

5)  บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 1,557 คน 

6)  บริหารธุรกิจบัณฑติ (บช.บ.) 61 คน 

7)  วิทยาศาสตร์บัณฑติ (วท.บ) 2,361 คน 

รวม 6,243 คน 
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7.2  ตัวแปรที�ศึกษา  มีดังนี�  

1)  ภาวะการหางานทํา / การศึกษาต่อ 

2)  ลักษณะงานประจําที�ทําและการใช้ประโยชน์จากการศึกษาสาขาวิชาที�สําเร็จการศึกษา  

3)  รายได ้/ คา่ตอบแทน 

4)  ปัญหาในการหางานทํา 

5)  ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา 

8. ระเบียบวิธีวิจัย 

1) รูปแบบของการวิจ ัยเป็น การวิจ ัยเชิงสํารวจ 

2) ขอบเขตของการวิจ ัย เป็นการศึกษาจากประชากรผู้สําเร็จการศึกษา  โดยจัดเก็บข้อมูลของ

ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล   

3) ระยะเวลาที�ใช้ด ําเนินการวิจ ัย 8  เดอืน  สิงหาคม  2553 – มีนาคม 2554 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล   ตาม

ชื�อของบัณฑติที�ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้ง

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที�จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา  2552 แบ่งเป็น  2 วิธีการ  

ดังนี�  

 (1)  การเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที� 3/2551 จะเก็บข้อมูลในช่วงที�ผู้สําเร็จ

การศึกษามารายงานตัวซ้อมรับพระราชทานปริญญาในระหว่างว ันที� 19 – 21 พฤศจิกายน 2553 

(2) การเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที� 1/2551 2/2552  และ 3/2552 จะเก็บข้อมูล

ในช่วงที�ผู้สําเร็จการศึกษามารายงานตัวซ้อมรับพระราชทานปริญญาในระหว่างว ันที� 19 – 21 พฤศจิกายน 

2553 และใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์สําหรับผู้ที �มิได้มาซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  

5)  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจ ัย  เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้สําเร็จการศึกษาที �จบจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยปรับจากแบบสอบถามสถา นภาพของบัณฑติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ปีการศึกษาที �ผ่านมาและแบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑติ ของ สกอ. เพ�ือให้มี

ความสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมประเด็นคําถามเพ�ือตอบโจทย์ตัวบ่งชี� ท�ังของ สม

ศ. สกอ. และ  ก.พ.ร. โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการร่ วมกับนักวิจ ัยท�ัง  6  คณะ  ซึ�งครอบคลุมประเด็น

ต่อไปนี� 

(1) ภาวะการมีงานทําหรือการศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา  

(2) ลักษณะของงานท�ีทํากับสาขาวิชาที�สําเร็จการศึกษา  

(3) รายได/้คา่ตอบแทนของผู้สําเร็จการศึกษา  

(4) ปัญหาในการหางานทําของผู้สําเร็จการศึกษา  

(5) ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษา  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

174

(6) ข้อเสนอแนะเพ�ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของ

ผู้สําเร็จการศึกษา  

6) การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติพื�นฐาน  ได้แก่ คา่ความถี� ร้อยละ  เพ�ืออธิบายเกี�ยวกับ

สถานภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  ซึ�งทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรม  SPSS for 

WINDOWS   

7) การจัดทํารายงาน จะมีการเขยีนรายงานผลการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑติที�

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2551-2552 ท�ัง

ระดับมหาวิทยาลัยและรายคณะ 

9.  ผลท�ีคาดว่าจะได้รับ  

1)   ได้ข้อมูลพ�ืนฐานสําหรับมหาวิทยาลัยและคณะเพื�อประกอบการพจิารณาการปรับปรุง

หลักสูตร  พัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอน วางแผนการจัดการศึกษา รวมท�ังแผนการเปิดสอน

สาขาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษา  ให้เหมาะสมย�ิงข�ึนต่อไป 

2)  ผลการวิจ ัยใช้เป็นข้อมูล เพ�ือเขยีนรายงานการประเมินตนเองตามเงื�อนไขของ สมศ. 

สกอ. ประจําปีการศึกษา  2553 และใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยตามเงื�อนไขของ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ  2553 

3) มีรายงานผลการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑติที�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2551-2552 ท�ังระดับมหาวิทยาลัยและรายคณะ เพ�ือ

ใช้เป็นข้อมูลพื�นบานสําหรับปีต่อ  ๆ ไป 

4) การรายงานข้อมูลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาของ สกอ.มีจํานวนผู้ตอบมากข�ึน 

10. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 

การดําเนินการวิจัย 

ปี พ.ศ. 

2553 2554 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ทบทวนแนวคดิวางแผนกรรมการที�

เกี�ยวข้อง 

        

2. ประชุมนักวิจ ัยร่วมกันของทุกคณะ         

3. รวบรวมข้อมูลทุติยภมิู         

4. เก็บรวบรวมข้อมูล         

5. วิเคราะห์ข้อมูล         

6. เขยีนรายงาน ปรับปรุงแก้ไขรายงาน          

7. นําเสนอผลงาน         

8. เผยแพร่ผลงาน          
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12. คณะผู้วิจัย 

 

 

 

ลงชื�อ  …………………….. 

(นายรังสรรค์   วงค์สุข) 

นักวิชาการศึกษา 

ผู้เสนอโครงการ 

 

 

ลงชื�อ  …………………….. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เสทื�อน  เทพรงทอง) 

รองอธิการบด ี(วิชาการและประกันคณุภาพ) 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 

ลงชื�อ  …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 
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คําชี�แจง แบบสอบถามฉบับนี�ประกอบด้วย  6  ตอน 
 ตอนที�  1 ข้อมูลท�ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ทุกคนต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ)์ 
 ตอนที�  2 สถานภาพเกี�ยวก ับการมีงานทําของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที�  3 สําหรับผู้ที�ยังไม่ได้ท ํางานและมิได้ศึกษาต่อ  (ว่างงาน / รองาน) 
 ตอนที�  4 สําหรับผู้ที�ก ําลังศึกษาต่อ 
 ตอนที�  5 สําหรับผู้ที�ต้องการศึกษาต่อ (ผู้ที�ไม่ได้ศึกษาต่อ) 

 ตอนที�  6  ข้อเสนอแนะ(ทุกคนต้องกรอกให้สมบรูณ์) 
โปรดทําเครื�องหมาย P และหรือเติมข้อความในช่องที�กําหนดให ้และโปรดตอบตามความเป็น

จริง  ข้อมูลท�ังหมดจะวิเคราะห์ในภาพรวม เพ�ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีต่อไป 
 

ตอนที� 1 ข้อมลูทั�วไป    (กรุณาตอบทุกข้อ) 
 

1. ชื�อ – นามสกลุ......................................................................................................................  

2. เลขประจาํตัวประชาชน………………….. เลขประจาํตัวนิสิต/นักศึกษา…………..…… 

3. วัน / เดือน / ปี  เกดิ  วันท�ี........... เดือน...........................พ.ศ. ......................  อายุ...............ปี 

4. ท�ีอยู่ปัจจุบันเลขที�............ หมู่ท�ี.............. ถนน...........................ตําบล...................................................... 

อาํเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์............................. 

โทรศัพท์.............................................อเีมล์..............................................................................  

5. ภูมิลาํเนาอยู่ จังหวัด…………………………………………………………… 

6. เพศ (สกอ.1/4) � ชาย   � หญิง 

7. คณะท�ีศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

� คณะเกษตรศาสตร์  � คณะครุศาสตร์  �  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

�  คณะนิติศาสตร์  �  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ   �  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  �  คณะวิทยาศาสตร์ 

7.1 วุฒทิ�ีสําเร็จการศึกษา  (ชื�อปริญญา)  

� ครุศาสตร์บัณฑติ (คบ.)       � ศิลปศาสตร์ศาสตร์บัณฑติ  (ศศ.บ.) 

� รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑติ (รป.บ.) � นิติศาสตร์บัณฑติ (น.บ.) 

� บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) � บริหารธุรกิจบัณฑติ (บช.บ.)         

แบบสอบถามภาวะการมีงานทาํของบัณฑติท�ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2551-2552 
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�  วิทยาศาสตร์บัณฑติ (วท.บ) 

7.1.1 สาขาวิชา/โปรแกรมวิชาที�ศึกษา (โปรดระบุ).......................................................... 

7.1.2 หลักสูตรที�สําเร็จการศึกษา  � ปริญญาตรี  4 ปี � ปริญญาตรี  2 ปี (หลังอนุปริญญา) 

7.1.3 ประเภทนักศึกษา(ภาค)  � ปกติ � กศ.บป. �  กศ.อศ. � กศ.อช. 

� อื�น ๆ ระบุ............................. 

7.1.4 ภาคเรียน /ปีการศึกษาที �สําเร็จ 

  � ภาคเรียนที� 2/2551 � ภาคเรียนที� 3/2551  

  � ภาคเรียนที� 1/2552 � ภาคเรียนที� 2/2552  �  ภาคเรียนที� 3/2552 

8.คะแนนเฉลี�ยตลอดหลกัสูตร (GPA)……………………………….  

9.  หลงัสําเร็จการศึกษา  ท่านได้รับรางวัลหรือการประกาศเกยีรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ  วิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติหรือไม่  

� ย ังไม่เคยได้รับ �  เคยได้รับ   ได้แก่รางว ัล (โปรดระบุ) ......................................................... 

       จากหน่วยงาน (โปรดระบุ)........................................................................ 
 

ตอนที� 2 สถานภาพเก�ียวกับการมีงานทําของผู้ตอบ 
 

1. สถานภาพการทาํงานปัจจุบัน (ทุกคนต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ ์ 

� ย ังไม่ได้ทํางานและมิได้กําล ังศึกษาต่อ (ตอบข้อนี�แล้วกรุณาข้ามไปตอบตอนที� 3) 

� ลาอุปสมบท (ตอบข้อนี�แล้วกรุณาข้ามไปตอบตอนที � 3) 

� รับราชการทหารกองประจําการ(เกณฑ์ทหาร) (ตอบข้อนี�แล้วกรุณาข้ามไปตอบตอนที � 3) 

�  กําล ังศึกษาต่อ (ตอบข้อนี�แล้วกรุณาข้ามไปตอบตอนที � 4) 

� ทํางานแล้ว � ทํางานแล้วและกําล ังศึกษาต่อ ( กรณีตอบ ทํางานแล้ว หรือ  ทํางานแล้ว

และกําล ังศึกษาต่อ หมายถึง มีงานทําอย่างต่อเนื�องและได้รับคา่ตอบแทนเป็นประจํา  ท�ังงานที�ได้รับ

เงินเดอืน คา่จ้างจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และงานประจําที�เป็นกิจการของตนเอง  ขอความ

กรุณาให้ท่านกรอกข้อมูลต่อไปนี �ให้สมบูรณ์ที �สุดทกุข้อ) 

1.1 สถานที�ทํางานปัจจุบัน ชื�อหน่วยงาน.................................................................................................... 

ที�ต�ังเลขที�.................หมู่ที�.............อาคาร/ตึก.......................................................... ช�ัน.................. 

ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง................................................................ 

อําเภอ/เขต.......................จังหว ัด..........................................หัสไปรษณีย.์................................. 

โทรศัพท.์..................................โทรสาร.....................e-mail.........................................  

   เบอร์โทรศัพท์ท�ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก  โทรศัพท์หมายเลข........................................... 
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1.2  ลกัษณะงานท�ีท่านทาํปัจจุบัน   

� ข้าราชการ/เจ้าหน้าที�หน่วยงานของรัฐ � รัฐวิสาหกิจ � พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 

� ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ         � พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 

� อื�นๆ (ระบุ)  

1.3. ชื�อตําแหน่งงาน (ระบุ)……… ……………และมีรายได้เริ�มต้นเดือนละ...............บาท 

1.4 งานประจําตามข้อ 1.2 ท่านได้เริ�มทาํตั�งแต่เมื�อใด 

  � ก่อนเข้าศึกษาที�มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

� ระหว่างที�กําล ังศึกษาที�มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  � หลังจบการศึกษา โดยได้งานทําภายในระยะเวลา…หลงัสําเร็จการศึกษา   

 
 

2.5  เมื�อดคูวามสัมพันธ์ระหว่างงานที�ทาํในปัจจุบันกบัสาขาวิชาท�ีศึกษามา ท่านคิดว่าเป็นอย่างไร   

�  ตรงกับสาขาที�ศึกษา  

� ไม่ตรงกับสาขาวิชาที�ศึกษา แต่ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ที �ได้ศึกษามา 

 
 

9. ท่านสามารถนําความรู้จากสาขาวิชาที�เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที�การงานที�ทําอยู่ขณะนี�เพยีงใด 

�  มากที�สุด � มาก � ปานกลาง � น้อย  � น้อยที�สุด  

6. ท่านมีความพอใจต่องานที�ทําหรือไม่  

�  พอใจ  

� ไม่พอใจ (ถ้า ไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที�สําคัญที�สุด 1 ข้อ ต่อไปนี�) 

 

 

 

2.ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถพเิศษด้านใดที�ช่วยให้ท่านได้ทํางาน(ตอบได้มากกว่า 1 รายการ)  

� ด้านภาษาต่างประเทศ  � ด้านการใช้คอมพวิเตอร์  � ด้านกิจกรรมสันทนาการ � ด้านศิลปะ 

� ด้านกีฬา  � ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง  � อื�นๆ (ระบุ) 
 

ตอนท�ี 3 สําหรับผู้ที�ยังไม่ได้ทาํงาน  (สกอ. ตอนท�ี 2) 
 

1.สาเหตุที�ย ังไม่ได้ทํางาน โปรดระบุสาเหตุที�สําคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี� 

�  ย ังไม่ประสงค์ทํางาน� รอฟังคําตอบจากหน่วยงาน� หางานทําไม่ได ้ 

� อื�นๆ (ระบุ)…………………………………………….. 

 

� 1 - 3 เดอืน � 4 - 6 เดอืน � 7-9 เดอืน � 10 - 12 เดอืน � มากกว่า 1 ปี  

� น้อยกว่าร้อยละ 50          � ร้อยละ 50-74             � ต�ังแต่ร้อยละ 75 ข�ึนไป  

� ระบบงานไม่ด ี� ผู้ร่วมงานไม่ดี � ไม่ได้ใช้ความรู้ที�เรียนมา� คา่ตอบแทนต�ํา 

  � ขาดความมั�นคง� ขาดความก้าวหน้า� อื�นๆ (ระบุ) 
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2.ท่านมีปัญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม่  

� ไม่มีปัญหา  �  มีปัญหา โปรดระบุปัญหาที�สําคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี� 

 

 

 

 

ตอนท�ี 4 สําหรับผู้ที�กาํลงัศึกษาต่อ (สกอ. ตอนที� 3) 
 

1.ระดับการศึกษาที�ท่านกําล ังศึกษาต่อ � ปริญญาโท   � ปริญญาเอก  � อื�น (ระบุ)………… 

…….…….. 

ท�ี (ระบุชื�อมหาวิทยาลยั/สถาบัน) ........................................................................................................... 

2.สาขาวชิาที�ท่านกําล ังศึกษาต่อ 

� สาขาวิชาเดมิ � สาขาวิชาอ�ืนที�ไม่ใช่สาขาวิชาเดมิ (ระบุ) สาขา..................................... 

3.ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที�ท่านกําล ังศึกษาต่อ 

� รัฐบาล � เอกชน� ต่างประเทศ  

4. เหตุผลที�ทําให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ 

� เป็นค วามต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง �  งานที�ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า

ปริญญาตรี  

� ได้รับทุนศึกษาต่อ    � อื�นๆ (ระบุ)…… ………………… ……… 

5.ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่   

� ไม่มีปัญหา  

� มีปัญหา โปรดระบุสาเหตุที�สําคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี� 

 

 

 

 

ตอนท�ี 5  สําหรับผู้ท�ีไม่ได้ศึกษาต่อ  (ผู้ที�ต้องการศึกษาต่อ  : สกอ. ตอนที� 3) 
 

1.ท่านต้องการศึกษาต่อหรือไม่ 

� ต้องการ  � ไม่ต้องการ  

2. ระดับการศึกษาที�ท่านต้องการศึกษาต่อ ระบุ.......................................................................................... 

 

 

� ไม่ทราบแหล่งงาน    � หางานที�ถูกใจไม่ได ้  � ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร � ขาดคนสนับสนุน   

� ขาดคนหรือเงินคํ�าประกัน  � หน่วยงานไม่ต้องการ �เงินเดอืนน้อย         � สอบเข้าทํางานไม่ได ้      

�  อื�นๆ (ระบุ)……………………………….. 

 

� ขอ้มูลสถานที�ศึกษาต่อไม่เพยีงพอ � คณุสมบัติในการสมัครเรียน 

�  ขาดความรู้พื�นฐานในการศึกษาต่อ �ขาดแคลนเงินทุน  

� อื�นๆ (ระบุ)………………………………………. 
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3. สาขาวิชาที�ท่านต้องการศึกษาต่อ 

� สาขาวิชาเดมิ � สาขาวิชาอ�ืนที�ไม่ใช่สาขาวิชาเดมิ (ระบุ) สาขา.......................... 

4. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที�ท่านต้องการศึกษา 

�  รัฐบาล � เอกชน � ต่างประเทศ    

5. เหตุผลที�ทําให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ 

�  เป็นคว ามต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง �  งานที�ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า

ปริญญาตรี    

�  ได้รับทุนศึกษาต่อ      �  อื�นๆ (ระบุ)………… …………. 

6.ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่  

�  ไม่มีปัญหา  

�  มีปัญหา โปรดระบุสาเหตุที�สําคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี� 

 

 

 

ตอนท�ี 6 ข้อเสนอแนะ (ทุกคนต้องกรอกให้สมบูรณ์  : สกอ. ตอนที� 4) 
 

1. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของสถาบัน ควรเพ�ิมรายวิชาหรือความรู้เรื�องใดที�จะเอ�ือประโยชน์ต่อการ

ประกอบอาชีพของท่านได้มากย�ิงข�ึน 

�  ภาษาอังกฤษ  �  คอมพวิเตอร์  � บัญชี  � การใช้งานอินเทอร์เน็ต �  การฝึกปฏิบัติจริง  

�  เทคนิคการวิจ ัย �  อื�นๆ (ระบุ) …………………………………………..……………………….. 

2. ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที�เรียน…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการเรียนการสอน……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4.ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา………………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

�  ข้อมูลสถานที�ศึกษาต่อไม่เพยีงพอ   �  คณุสมบัติในการสมัครเรียน  

�  ขาดความรู้พื�นฐานในการศึกษาต่อ �  ขาดแคลนเงินทุน�  อื�นๆ (ระบุ)………………………    

ขอคณุที�ให้ความร่วมมือ  
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ตัวชี�วัดท�ี 4.1.4 
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เอกสารสรุปรายชื�อนกัศึกษาที�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   

และรายการวิทยานพินธ์ปริญญาโท /เอกของผู้สําเร็จระดับบณัฑิตศึกษา  

ที�สําเร็จการศึกษาทั�งหมด ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2553    

(1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) 

 

 
 

 

 

งานประกันคณุภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี

กันยายน 2553 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 4.2.1 
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เอกสารสรุป 

รายชื�ออาจารย์ประจําที�ปฏิบตัิงานจริงในมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  
 
 

 

 

 

 

 

 

งานประก ันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน 

ข้อมลูจากกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  ณ วันที� 1 ก ันยายน พ.ศ. 2553  
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ตารางสรุป จํานวนอาจารย์ที�ปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ีประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

คณะ 

อาจารย์ข้าราชการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย(สาย

วิชาการ) 

รวมท�ังหมด 

รวมเฉพาะที�ปฏิบัติงานจริง

(ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.) ในสังกัด 

มาช่วย

ราชการ 

ไปช่วย

ราชการ 

ลาศึกษา

ต่อ 

อายุงานต�ังแต่ 

9 เดือนขึ�นไป 

อายุงานน้อย

กว่า 9 เดือน 

เกษตรศาสตร์ 14     1 18   32 31 

ครุศาสตร์ 34    1 18   52 51 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46 1 1 2 81   128 125 

นิติศาสตร์ 2       7 1 10 9 

บริหารธุรกิจและการจัดการ 22     1 48   70 69 

วิทยาศาสตร์ 33 1 1  3 45 1 80 75 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 3     72   102 102 

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยฯ         8 3 11 8 

รวม 178 5 2 8 297 5 485 470 
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ตาราง  สรุปรายชื�อผลงานวิชาการที�ไดรั้บหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ� ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553 
 

ที� ชื�อเอกสาร/ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงาน 
ทะเบียน

ข้อมูล 

วันที�ออก

หนังสือ

รับรอง 

1 การบัญชีต้นทุน 2 วรรณกรรม งานวิจัย ว.12494 4-พ.ย.-52 

2 
ปัญหาและความต้องการการออกก ําลังกายของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา  2551 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12725 4-พ.ย.-52 

3 
การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากเมล็ดงางอกและเมล็ดธัญพชืบางชนิดที�

บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12693 4-พ.ย.-52 

4 การสงัเคราะห์และการศึกษาสมบัติบ่งชี�ของผนึกนาโนไทนาเนียมได

ออกไซด ์

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12694 4-พ.ย.-52 

5 การศึกษาสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาที �ผสมเถ้าแกลบและเถ้าขี�เลื�อย วรรณกรรม งานวิจัย ว.12695 4-พ.ย.-52 

6 การศึกษาและพัฒนาความสามารถในการฝ่าฝันอุปสรรค (AQ)ของนักเรียน

สาขาวิชาสถิติประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการใช้

ก ิจกรรมกลุ่มแบบเพ�ือนช่วยเพื�อน(1) 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12697 4-พ.ย.-52 

7 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  วิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ 1 เรื�อง 

เซต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช�ันปีที �1 วิทยาลัยเทคนิค

อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12698 4-พ.ย.-52 

8 การจัดการภูมิปัญญาชาวบ้าน:กรณีศึกษาบ้านนาคําใหญ่ ต.นาคําใหญ่ อ.

เขื�องใน จ.อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12701 4-พ.ย.-52 

9 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในเจตคติของบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12703 4-พ.ย.-52 

10 
การกระจายอํานาจก ับการบูรณาการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล

กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จ.อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12704 4-พ.ย.-52 

11 การประหยัดพลังงานและการตระหนักในการประหยัดพลังงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12705 4-พ.ย.-52 

12 
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12706 4-พ.ย.-52 

13 
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน) ในสังก ัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12707 4-พ.ย.-52 

14 การศึกษาและพัฒนาความสามารถในการฝ่าฝันอุปสรรค (AQ)ของนักเรียน

สาขาวิชาสถิติประยกุต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการใช้

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12708 4-พ.ย.-52 
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ที� ชื�อเอกสาร/ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงาน 
ทะเบียน

ข้อมูล 

วันที�ออก

หนังสือ

รับรอง 

กิจกรรมกลุ่มแบบเพ�ือนช่วยเพื�อน(2) 

15 วิเคราะห์บทสวดสรภัญญะบ้านท่าลาด ตําบลแสนสุข อําเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

วรรณกรรม หนังสือ ว.12711 4-พ.ย.-52 

16 องค์ประกอบของฟ้อนแม่ไม้หมอลํา บานเย็น  รากแก่น วรรณกรรม หนังสือ ว.12712 4-พ.ย.-52 

17 การประยกุต์ใช้หลักสัตตศิลาก ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ�ือการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร :กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12714 4-พ.ย.-52 

18 
การพัฒนาชุดการสอนวิชาการปฏิบัติแซกโซโฟน 1 สําหรับนักศึกษาสาขา

ดนตรีศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม หนังสือ ว.12715 4-พ.ย.-52 

19 
การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  วิชาชีวิตก ับสุนทรียะ เรื�องเครื�อง

ดนตรีสากล  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12717 4-พ.ย.-52 

20 การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเพื�อการศึกษา

และการเรียนรู้(9021102) 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12720 4-พ.ย.-52 

21 การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร วรรณกรรม งานวิจัย ว.12721 4-พ.ย.-52 

22 
การศึกษาความสุขในการเรียนรู้จากการเสริมสร้างพลังสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12722 4-พ.ย.-52 

23 เอกสารประกอบการสอน หลักกาประเมินผลการศึกษา วรรณกรรม งานวิจัย ว.12447 4-พ.ย.-52 

24 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที�เน้นการร่วมมือก ันเรียนรู้ในรายวิชา

ศึกษาทั�วไป ระดับอุดมศึกษา 

วรรณกรรม หนังสือ ว.12452 4-พ.ย.-52 

25 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ�น เรื�องสมุนไพร:กรณีศึกษา  นายสําลอง สุทธาวา 

อ.วารินชําราช จ.อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12702 4-พ.ย.-52 

26 คํามาลา:เอกลักษณ์ของภาษาถิ�นอุบลราชธานี วรรณกรรม งานวิจัย ว.12710 4-พ.ย.-52 

27 
พระสงฆ์ก ับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใน

พระพทุธศาสนาแก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12699 4-พ.ย.-52 

28 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย  วิชาคณิตศาสตร์สําหรับครู

นวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12696 4-พ.ย.-52 

29 
รายงานการวิจัย การปริวรรตและวิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสานจากเอกสาร

โบราณ กรณีนิทานพื�นบ้านเรื�องเต่าคํา 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12457 4-พ.ย.-52 
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30 
รายงานการวิจัย การศึกษาสมรรถภาพในการพสูิจน์ของนักศึกษาโปรแกรม

วิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12458 4-พ.ย.-52 

31 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง วรรณกรรม งานวิจัย ว.12499 4-พ.ย.-52 

32 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  วรรณกรรม งานวิจัย ว.12500 4-พ.ย.-52 

33 กลศาสตร์ 1 วรรณกรรม งานวิจัย ว.12501 4-พ.ย.-52 

34 เอกสารประกอบการสอน ฟิสิกส์  1 วรรณกรรม งานวิจัย ว.12502 4-พ.ย.-52 

35 โปรแกรมจัดการสารสนเทศการขอก ําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์ วรรณกรรม งานวิจัย ว.12432 4-พ.ย.-52 

36 รายงานการวิจัย เรื�องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผสมโดยใช้ข้าวพษิณุโลก 2 

ทดแทน ข้าวชัยนาท  

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12433 4-พ.ย.-52 

37 
การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของ  Sio2 ที�เตรียมจากเถ้าแกลบซึ�งเจือด้วยไททา

เนียมไดออกไซด์และโบรอนออกไซด ์

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12434 4-พ.ย.-52 

38 ปัญหาพเิศษเรื�องการศึกษาประสิทธิภาพสารสก ัดสมุนไพรรวมในการก ําจัด

เห็บและหมัด 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12435 4-พ.ย.-52 

39 PRACTICAL ENGLISH PHONETICE FOR THAI 

STUDENTS 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12379 4-พ.ย.-52 

40 คีตกวีและดนตรีสําหรบวงออร์เคสตร้า  วรรณกรรม งานวิจัย ว.12384 4-พ.ย.-52 

41 เอกสารประกอบการสอนทฤษฎีดนตรีสากล  1  วรรณกรรม งานวิจัย ว.12385 4-พ.ย.-52 

42 ENGLISH READING FODR THAI COLLEGE STUDENT วรรณกรรม งานวิจัย ว.12388 4-พ.ย.-52 

43 กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม  โดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน กรณีศึกษาบ้านนาหนองเชือก  ตําบลเจียด อําเภอเขมราฐ จ.

อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12700 4-พ.ย.-52 

44 
แหล่งธรรมวิถีพทุธลุ่มแม่น�ํามูล:แนวทางการพัฒนากลยทุธ์ทางการตลาด

เพ�ิมศักยภาพทางการท่องเที�ยวเชิงพทุธศาสนา 7 วัดป่าอีสานใต้  

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12713 4-พ.ย.-52 

45 ฟิสิกส์พื �นฐาน วรรณกรรม หนังสือ ว.12488 4-พ.ย.-52 

46 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาฟิสิกส์ประยกุต์   วรรณกรรม หนังสือ ว.12489 4-พ.ย.-52 

47 สุขภาพจิต  วรรณกรรม หนังสือ ว.12448 4-พ.ย.-52 

48 เอกสารคําสอน รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์ก ับการ    พัฒนาตน วรรณกรรม หนังสือ ว.12449 4-พ.ย.-52 

49 การศึกษาวรรณกรรมยอพระเกียรติร่วมสมัย:กรณีศึกษาเพลงเฉลิมพระ

เกียรติ 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12709 4-พ.ย.-52 
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50 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน(CAI) รายวิชาหลักการ

สื�อสารมวลชน ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12716 4-พ.ย.-52 

51 การพัฒนาสื�อนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชา การเขียนโปรแกรมภาษา

วิชวลเบสิค 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12718 4-พ.ย.-52 

52 การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา 9012101 การรู้

สารสนเทศ 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12719 4-พ.ย.-52 

53 
การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติการละครไทยและ

บุคคลสําคัญในวงการละครไทย เรื�องละครไทย 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12723 4-พ.ย.-52 

54 บทเรียนออนไลน์วิชาระบบข้อมูลเพ�ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์  วรรณกรรม หนังสือ ว.12724 4-พ.ย.-52 

55 
ระบบการพัฒนาสื�อการเรียนการสอนเพื�อการวิจัยในช�ันเรียน  รายวิชาการ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12726 4-พ.ย.-52 

56 
โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พเิศษยอดนิยม  กรณีศึกษา:โรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12727 4-พ.ย.-52 

57 
องค์ประกอบที�มีอิทธิพลต่อจริยธรรมด้านการใช้ปัญญาในการแก ้ปัญหา

นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12728 4-พ.ย.-52 

58 ปัจจัยที�มีความสัมพันธ์ก ับโอกาสในการได้รับเลือกเป็นผู้ท ําบัญชีของผู้ขึ�น

ทะเบียนเป็นผู้ท ําบัญชีต่อสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ สํานักงาน

สาขาอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12443 4-พ.ย.-52 

59 การพัฒนาแบบทดสอบในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา วรรณกรรม หนังสือ ว.12446 4-พ.ย.-52 

60 
รายงานการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา  2547-2548 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12453 4-พ.ย.-52 

61 การศึกษาไส้เดือนดินพื�นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษต่อการ

ยอ่ยสลายขยะอินทรีย์ใน 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12683 4-พ.ย.-52 

62 ฟาร์มเกษตร         

63 การพัฒนาเครื�องดื�มแอซิโดฟิลัสจากนมถั �วเหลือง  วรรณกรรม งานวิจัย ว.12678 4-พ.ย.-52 

64 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองปรุงรสสมุนไพร วรรณกรรม งานวิจัย ว.12455 4-พ.ย.-52 

65 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองปรุงรสสมุนไพร วรรณกรรม งานวิจัย ว.12680 4-พ.ย.-52 

66 การศึกษาสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในการสก ัดเปราะหอมจากสาร

สก ัดที�แตกต่างก ัน 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12682 4-พ.ย.-52 
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67 อิทธิพลของ  Heat Treatment ต่อการเปลี�ยนแปลงคุณภาพภายหลังการ

เก ็บเก�ียวแคนตาลูป 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12684 4-พ.ย.-52 

68 อิทธิพลของโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารที�ใช้ระดับปลาป่นตํ�าต่อการ

เจริญเติบโตของปลานิล  

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12685 4-พ.ย.-52 

69 ระดับความดัน ปริมาณตัวทําละลาย และปริมาณตัวทําละลายร่วมที�

เหมาะสมต่อการสก ัดคลอโรฟิลล์และเบต้าแคโรทีน จากผงใบหมาน้อยด้วย

ตัวละลายวิกฤติย�ิงยวด 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12686 4-พ.ย.-52 

70 ชุดวิเคราะห์คุณภาพน�ํา เพ�ือการเพราะเลี�ยงสัตว์น�ํา วรรณกรรม งานวิจัย ว.12687 4-พ.ย.-52 

71 การพัฒนาระบบบริหารงานสื�อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและการ

ประยกุต์ใช้อาร์เอสเอส 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12688 4-พ.ย.-52 

72 การพัฒนารูปแบบการใช ้วีดีโอ ออน ดีมานด์ เพ�ือการรับชมราชการตาม

ประสงค์และรองรับการศึกษาทางไกลผ่านเว็บไซต ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12689 4-พ.ย.-52 

73 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาผ้าพ�ืนเมืองอุบลราชธานี วรรณกรรม งานวิจัย ว.12690 4-พ.ย.-52 

74 
การศึกษาฤทธิ�การต้านเชื�อมาลาเรียและความเป็นพษิต่อเซลล์จากสมุนไพร

บางชนิดในจังหวัดอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12692 4-พ.ย.-52 

75 
รายงานการวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการก่อพฤติกรรมรุนแรงของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12454 4-พ.ย.-52 

76 การศึกษาการพัฒนาวัสดุสําหรับก่อสร้าง กรณีศึกษาคอนกรีตบล็อก  วรรณกรรม งานวิจัย ว.12456 4-พ.ย.-52 

77 การสร้างโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพ�ือช่วยในการออกแบบหน้าตัดทางน�ําเปิด

คาดผิว 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12459 4-พ.ย.-52 

78 สังเคราะห์เส้นลวดนาโนไททาเนียมไดออกไซด์โดยใช้วิธีไฮโดรเทอร์มอล วรรณกรรม งานวิจัย ว.12460 4-พ.ย.-52 

79 การใช้น�ําส่าเหล้าร่วมก ับมันสําปะหลังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันอัดส่า วรรณกรรม งานวิจัย ว.12461 4-พ.ย.-52 

80 การศึกษาวิจัย เรื�องการศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดน�ําเสียจากตัวกรอง

ด้วยแกลบ 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12462 4-พ.ย.-52 

81 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้านการท่องเที�ยว (ที�ระบบ) ในกลุ่มจังหวัด วรรณกรรม งานวิจัย ว.12463 4-พ.ย.-52 

82 โปรแกรมจัดการสารสนเทศการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษา วรรณกรรม งานวิจัย ว.12464 4-พ.ย.-52 

83 รายงานการวิจัย เรื�องการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมโพแทสเซียม  เหล็ก 

ทองแดง แมงกานิส โครเมียม แคดเมียม และตะก ั�วออกจากตัวอยา่งน�ําผัก-

ผลไม ้พร้อมดื�มที�ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเทคนิคเฟลมอะตอม

มิกอิมิสชั�นและเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พซนัสเปกโทรโฟโตเมทรี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12466 4-พ.ย.-52 
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84 รายงานการวิจัย เรื�อง ความพงึพอใจของผู้รับบริการ กรณีการให้บริการ

การศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2549 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12467 4-พ.ย.-52 

85 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพ�ือใช้ในกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ SWOT วรรณกรรม งานวิจัย ว.12468 4-พ.ย.-52 

86 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1  วรรณกรรม งานวิจัย ว.12616 4-พ.ย.-52 

87 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 วรรณกรรม งานวิจัย ว.12617 4-พ.ย.-52 

88 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต วรรณกรรม งานวิจัย ว.12618 4-พ.ย.-52 

89 เอกสารประกอบการสอน ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ1 วรรณกรรม งานวิจัย ว.12619 4-พ.ย.-52 

90 การออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยภาษา VHDL วรรณกรรม งานวิจัย ว.12620 4-พ.ย.-52 

91 ภาษาแอสแซมบลี วรรณกรรม งานวิจัย ว.12622 4-พ.ย.-52 

92 เอกสารประกอบการสอนโปรแกรมภาษาซี วรรณกรรม งานวิจัย ว.12623 4-พ.ย.-52 

93 โครงสร้างข้อมูล วรรณกรรม งานวิจัย ว.12624 4-พ.ย.-52 

94 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ วรรณกรรม งานวิจัย ว.12625 4-พ.ย.-52 

95 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศเพ�ือชีวิต วรรณกรรม งานวิจัย ว.12626 4-พ.ย.-52 

96 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง วรรณกรรม งานวิจัย ว.12627 4-พ.ย.-52 

97 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาฟิสิกส์  2 วรรณกรรม งานวิจัย ว.12480 4-พ.ย.-52 

98 นิเวศศาสตร์ วรรณกรรม งานวิจัย ว.12481 4-พ.ย.-52 

99 การบัญชีธนาคาร วรรณกรรม งานวิจัย ว.12490 4-พ.ย.-52 

100 เฉลยคําถามท้ายบทการบัญชีธนาคาร วรรณกรรม งานวิจัย ว.12491 4-พ.ย.-52 

101 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา วรรณกรรม งานวิจัย ว.12492 4-พ.ย.-52 

102 การบัญชีต้นทุน 1 วรรณกรรม งานวิจัย ว.12493 4-พ.ย.-52 

103 เทคนิคการบริหารการศึกษา  วรรณกรรม งานวิจัย ว.12503 4-พ.ย.-52 

104 การพัฒนาระบบจัดเก ็บฐานข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช�ันปีที � 4 ที�

คาดว่าจะจบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12416 4-พ.ย.-52 

105 รายงานการวิจัยเรื�อง ความคิดเห็นในการใช้สิทธิเลือกตั�งในเรือนจําของผู้

ต้องคุมขัง 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12417 4-พ.ย.-52 
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106 
รายงานการวิจัยเรื�อง การศึกษาธาตุอาหารในน�ําหมักที�ได้จากการหมักขยะ

อินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12418 4-พ.ย.-52 

107 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ�น กรณีศึกษาบ้านสระดอกเกษ ตําบลโคกสว่าง 

อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12419 4-พ.ย.-52 

108 โปรแกรมการตัดสินใจเกี�ยวก ับการลงทุนและการผลิต ด้วยโปรตีนด้วย

โปรแกรมเชิงเส้น 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12420 4-พ.ย.-52 

109 
การศึกษาสภาพ รูปแบบ ปัญหาและอุปสรรคการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12421 4-พ.ย.-52 

110 
รายงานการวิจัย การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก  (N,P,K) กรณีศึกษา

ความเหมาะสมในการปลูกยางพาราในจังหวดัอุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12422 4-พ.ย.-52 

111 
ผลของการเสริมน�ํามันปลาทูน่าในอาหารไก่ไข่เพ�ือผลิตไข่โอเมก ้าต่อ

สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และการตอบรับของผู้บริโภค 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12423 4-พ.ย.-52 

112 
รายงานวิจัย เรื�อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีให้เข้าสู่มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา:กรณีเทียบเคียง  

(Benchmarking) ก ับห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12424 4-พ.ย.-52 

113 รายงานความก ้าวหน้าของโครงการวิจัย เรื�องการวิจัยเพ�ือพัฒนาและ

ถ่ายทอดกระบวนการผลิตภัณฑ์เครื�องสําอางจากมะขามป้อม (โครงการ

ต่อเนื�อง 2 ปี) 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12425 4-พ.ย.-52 

114 รายงานวิจัยเรื�องภาวะการมีงานทําแลความพงึพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที�

มีต่อบัณฑิตที�สําเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12426 4-พ.ย.-52 

115 ระบบปฏิบัติการ วรรณกรรม งานวิจัย ว.12427 4-พ.ย.-52 

116 การศึกษาพลวัตทางการเมืองไทยในวิถีประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

กรณีศึกษาประชากรและนักศึกษา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12428 4-พ.ย.-52 

117 งานวิจัยเรื�องการศึกษาการนําเศษครกบดมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตกระ

เบี�องบุผนัง  

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12429 4-พ.ย.-52 

118 
รายงานการวิจัย เรื�องปัจจัยที�มีผลต่อการดํารงอยู่และการล่มสลายทาง

วัฒนธรรมกรณีศึกษาหนังประโมทัย จังหวัดอํานาจเจริญ 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12430 4-พ.ย.-52 
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119 การพัฒนาระบบบริการตอบคําถามเพื�อการค้นคว้าสําหรับนักศึกษาปริญญา

ตรีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12431 4-พ.ย.-52 

120 คู่มือพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วรรณกรรม งานวิจัย ว.12436 4-พ.ย.-52 

121 คู่มืออาจารย์ที�ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วรรณกรรม งานวิจัย ว.12437 4-พ.ย.-52 

122 เอกสารประกอบการสอนทฤษฎีดนตรีสากลขั�นพ�ืนฐาน วรรณกรรม งานวิจัย ว.12389 4-พ.ย.-52 

123 รายงานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบการลําตังหวายในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก ําการลําตังหวายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12390 4-พ.ย.-52 

124 รายงานการวิจัย เรื�องภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที�สําเร็จการศึกษาจาก

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปี

การศึกษา 2547-2548 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12391 4-พ.ย.-52 

125 การเสริมโปรไบโอติกในอาหารลูกโคนม  วรรณกรรม งานวิจัย ว.12681 4-พ.ย.-52 

126 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบมะกรูดแผ่นปรุงรส Development of Pressed-

Kaffir Lime Leave Product 

วรรณกรรม งานวิจัย ว.12679 4-พ.ย.-52 

127 การบริหารจัดการน�ําแบบผสมผสาน วรรณกรรม หนังสือ ว.12691 4-พ.ย.-52 

128 การเขียนแบบพ�ืนฐาน วรรณกรรม หนังสือ ว.12386 4-พ.ย.-52 

129 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน วรรณกรรม หนังสือ ว.12387 4-พ.ย.-52 

130 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา วรรณกรรม หนังสือ ว.12445 4-พ.ย.-52 

131 การวิจัยปฏิบัติการ วรรณกรรม หนังสือ ว.12450 4-พ.ย.-52 

132 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร วรรณกรรม หนังสือ ว.12496 4-พ.ย.-52 

133 เทคโนโลยผี ักและผลไม ้ วรรณกรรม หนังสือ ว.12495 4-พ.ย.-52 

134 อาหารและการให้อาหารสตัว ์ วรรณกรรม หนังสือ ว.12497 4-พ.ย.-52 

135 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการผลิตสุกร  วรรณกรรม หนังสือ ว.12498 4-พ.ย.-52 

136 เอกสารคําสอนรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา วรรณกรรม หนังสือ ว.12451 4-พ.ย.-52 

137 สถิติเพื�อการวิจัยทางการศึกษา วรรณกรรม หนังสือ ว.12444 4-พ.ย.-52 

138 คอมพวิเตอร์ช่วยสอน วรรณกรรม หนังสือ ว.12621 4-พ.ย.-52 

139 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาฟิสิกส์  1 วรรณกรรม หนังสือ ว.12485 4-พ.ย.-52 

140 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  1 วรรณกรรม หนังสือ ว.12484 4-พ.ย.-52 
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141 การวางระบบบัญชี วรรณกรรม หนังสือ ว.12381 4-พ.ย.-52 

142 เอกสารประกอบการสอนการบัญชี 1 วรรณกรรม หนังสือ ว.12382 4-พ.ย.-52 

143 โปรแกรมประยกุต์ด้านระบบสารสนเทศเพ�ือการบริหาร  วรรณกรรม หนังสือ ว.12380 4-พ.ย.-52 

144 ระบบฐานข้อมูล วรรณกรรม หนังสือ ว.12442 4-พ.ย.-52 

145 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื�องมือ วรรณกรรม หนังสือ ว.12482 4-พ.ย.-52 

146 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาสเปกโทรสโกปี สําหรับอินทรีเคมี  วรรณกรรม หนังสือ ว.12483 4-พ.ย.-52 

147 ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  วรรณกรรม หนังสือ ว.12383 4-พ.ย.-52 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 5 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 
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คําสั�งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ท�ี 3300 / 2552 

เรื�อง  แต่งตั�งคณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

 ประจําปีก ารศึกษา 2552 

---------------------------------------------------------------- 

 

 เพ�ือให้การดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปี

การศึกษา 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และรองรับการประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ/ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั�งบุคคล

ต่อไปนี�เป็นคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปี

การศึกษา 2552 
 

1. อธิการบดี ที�ปรึกษา  

2. รองอธิการบดี(วิชาการและประกันคณุภาพ) ประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดี(วางแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ) รองประธานกรรมการ 
4. รองอธิการบดี(บริหารและทรัพย์สิน ) กรรมการ 

5. รองอธิการบดี(วิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม) กรรมการ 

6. รองอธิการบดี(กิจการนักศึกษา) กรรมการ 

7. รองอธิการบดี(วิจัยและพัฒนา) กรรมการ 

8. รองอธิการบดี(บริการวิชาการชุมชน) กรรมการ 

9. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

10. คณบดคีณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

11. คณบดคีณะครุศาสตร์ กรรมการ 

12. คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

13. คณบดคีณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กรรมการ 

14. คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

15. คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

16. คณบดบีัณฑติวิทยาลัย กรรมการ 

17. คณบดวีิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรรมการ 

18. คณบดวีิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กรรมการ 

19. ผู้อ ํานวยการสถาบันวิจ ัยและพัฒนา กรรมการ 
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20. ผู้อ ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

21. ผู้อ ํานวยการสํานักศิลปะและว ัฒนธรรม กรรมการ 

22. ผู้อ ํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 

23. ผู้อ ํานวยการสํานักบริการวิชาการชุมชน กรรมการ 

24. ผู้อ ํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการ 

25. ผู้อ ํานวยการกองกลาง กรรมการ 

26. ผู้อ ํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
27. นายรังสรรค์   วงค์สุข ผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางสาววรนุช   นาจะหมื�น ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นางสาวสิวาไล    ศุภลักษณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นางสาวปนิดา   คําศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

31. นายกําจอน   สืบสนิท ผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นางสาวงามทิพย ์  ไชยโยศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 หน้าที� 
 1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย

ฯ ประจําปีการศึกษา  2552 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานแลพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา  ของ

มหาวิทยาลัยฯ 
 3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ หน่วยงานเทียบเท่า  และ

ระดับมหาวิทยาลัย 
 4. จัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลการประเมินตนเองเพ�ือรองรับการ

ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ของคณะ/ หน่วยงานเทียบเท่า และของมหาวิทยาลัย 
 

สั�ง  ณ  ว ันที�  19  เดอืน พฤศจิกายน   พ.ศ.2552 

 

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยว ัฒน ์ บุณฑริก) 

               อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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คําสั�งมหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

ท�ี  3454 / 2552 

เรื�อง  แต่งตั�งคณะทาํงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัราชภัฎอบุลราชธานี 

ประจําปีการศึกษา   2552 

   

เพ�ือให้การดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ประจําปีการศึกษา  2552  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ   และรองรับการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ / หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งต�ัง

บุคคลต่อไปนี� เป็นคณะทํางานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปี

การศึกษา  2552 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสทื�อน   เทพรงทอง รองอธิการบดี 

(วิชาการและประกันคณุภาพ) 

ประธานคณะทํางาน 

2. รองศาสตราจารย์ประยงค ์  ฐิติธนานนนท ์ รองอธิการบดี 

(วางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

รองประธาน

คณะทํางาน 

3. อาจารย ์ดร.สุจิตรา   สืบนุการณ์  คณะเกษตรศาสตร์ คณะทํางาน 

4. อาจารย์พรทว ี  ธนสัมบัณณ์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะทํางาน 

5. นางสาวดรุณี    ดวงบุบผา คณะเกษตรศาสตร์ คณะทํางาน 

6. นางธิดารัตน์   กิ�งแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ คณะทํางาน 

7. นางศิริจิตร   มั�นใจ คณะเกษตรศาสตร์ คณะทํางาน 

8. อาจารย ์ดร. พงษ์ธร  สิงห์พันธ์ คณะครุศาสตร์ คณะทํางาน 
9. อาจารย ์ดร. รสวรีย์  อักษรวงศ ์ คณะครุศาสตร์ คณะทํางาน 
10. นางสาวว ัฒนา  อุทธา คณะครุศาสตร์ คณะทํางาน 

11. นางสาวอัญชล ี โพทว ี คณะครุศาสตร์ คณะทํางาน 

12. อาจารย์ก้องเกียรติ   สหายรักษ ์ คณะบริหารธุรกิจฯ  คณะทํางาน 

13. นายอนุศักด�ิ  สีหะวงษ์ คณะบริหารธุรกิจฯ  คณะทํางาน 

14. นางนิศานาจ  โสภาพล คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะทํางาน 

15. นางสาววิมานพร  รูปใหญ่  คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะทํางาน 
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16.  นายปรีดี   ทุมเมฆ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะทํางาน 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เผ่าไทย  วงศ์เหลา คณะวิทยาศาสตร์ คณะทํางาน 

18.  นายคมสันต ์ ธงชัย คณะวิทยาศาสตร์ คณะทํางาน 

19. นางสาวสุมีนา  บุญประสม คณะวิทยาศาสตร์ คณะทํางาน 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภาวีร์  มากด ี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะทํางาน 

21. นางสาวกมลทิพย ์  สุขไชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะทํางาน 

22. นายกฤษฎารัตน์  ลีเขาสูง ว.แพทย์แผนไทยฯ คณะทํางาน 

23. นายวิรุธน์  บัวงาม ว.แพทย์แผนไทยฯ คณะทํางาน 

24. นางสาวกาญจนา  เทพสุริยานนท์  ว.แพทย์แผนไทยฯ คณะทํางาน 

25. ดร.อมรรัตน์  พันธ์งาม บัณฑติวิทยาลัย คณะทํางาน 

26. นางสาวนวลปราง  ขันเงิน บัณฑติวิทยาลัย คณะทํางาน 

27. นายณัฐนนท ์ ชินลาภา สํานักงานอธิการบดี คณะทํางาน 

28. นางสาวรจนา   สินสมุทร สํานักงานอธิการบดี คณะทํางาน 

29. นางสาวศศิกาญจน์   อินทร์สว ัสด�ิ สํานักงานอธิการบดี (กบค.) คณะทํางาน 

30.  นางสาวสุรณี     โสวรรณี สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒฯ) คณะทํางาน 

31.  นางเพ็ญภรณ์    ตรีภพ  สํานักงานอธิการบดี(การประชุม) คณะทํางาน 

32.  นางสาวณรัญญา    บุญกระจาย สํานักงานอธิการบดี (กองคลัง) คณะทํางาน 

33. นางสาวมะลิวรรณ   นาคํามูล สํานักงานอธิการบด ี(ศูนย์คอม) คณะทํางาน 

34.  นางปราชญา   ระดาบุตร สํานักงานอธิการบดี (ศูนย์คอม) คณะทํางาน 

35. นางฬิฏา  สมบูรณ์ สถาบันวิจ ัยและพัฒนา คณะทํางาน 

36. นางสาวเยาวลักษณ์  จันทาทิพย ์ สถาบันวิจ ัยและพัฒนา คณะทํางาน 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง  บุญทน สํานักศิลปะและวฒันธรรม คณะทํางาน 

38 นางสาวดาริน   ศิริคณู  สํานักศิลปะและว ัฒนธรรม คณะทํางาน 

39. นายว ัชรพงษ ์ เวชพันธ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ คณะทํางาน 

40. นางอุบล   พรพรหม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ คณะทํางาน 

41. นางสมพักตร์  ดําพะธิก สํานักบริการวิชาการชุมชน คณะทํางาน 

42. นายเจษฎา  ชะโกฏิ สํานักบริการวิชาการชุมชน คณะทํางาน 

43. นายเบญจะ  ศิริแก้ว สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  คณะทํางาน 

44. นางสาวดวงจันทร์  อุตมังค ์ สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  คณะทํางาน 

45. นางสาวปัญชลี    จันทร์แรม สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  คณะทํางาน 

46. นางสาวพรรณี   ชารีแก้ว ผู้อ ํานวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการ 

47. นายรังสรรค์  วงค์สุข กองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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48. นางสาววรนุช  นาจะหมื�น กองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

49. นางสาวสิวาไล  ศุภลักษณ์ กองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

50. นางสาวปนิดา  คําศรี กองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

51. นายกําจอน  สืบสนิท  กองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

52. นางสาวงามทิพย ์ ไชยโยศิลป์ กองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

  หน้าที�  

  1. จัดทํารายงาน  สังเคราะห์  รวบรวมข้อมูลจากคณะ  /หน่วยงานเทียบเท่า   เสนอ

คณะกรรมการประกันคณุภาพเพ�ือให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไข  

  2. ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการประกันคณุภาพ 

  3. จัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลการประเมินตนเองเพ�ือรองรับ

การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ / หน่วยงานเทียบเท่า และของมหาวิทยาลัยฯ 

 

   สั�ง  ณ  ว ันที�  9  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ.  2552 

 

 

 

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยว ัฒน ์ บุณฑริก) 

               อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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คําสั�งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ที� 1807 / 2553 

เรื�อง  แต่งตั�งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ สถาบนั สํานักประจําปีการศึกษา  2552 

---------------------------------------------------------------- 

เพ�ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานักประจําปีการศึกษา  2552 เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  เหมาะสม และครบองค์ประกอบ มหาวิทยาลัยจึงให้ยกคําส�ังที� 1670/2553 ลงวันที� 8 กรกฎาคม 2553 และแต่งต�ังบุคคลต่อไปนี� 

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ  สถาบัน สํานัก ประจําปีการศึกษา  2552  ดังนี� 

 

1. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์และสํานักบริกา รวิชาการชุมชน 

 

2. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์และสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี    แนวจําปา      ประธานกรรมการ 

1.2 อาจารย์นฤมล           จิตต์หาญ   กรรมการ 
1.3 รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรวุฒิ       เอกะกุล   กรรมการ 
1.4 รองศาสตราจารย ์ดร.มาลี    ไชยเสนา       กรรมการ 
1.5 อาจารย ์ดร.สุจิตรา        สืบนุการณ์      กรรมการและเลขานุการ 

1.6 นายเจษฎา         ชะโกฏิ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7 นายวิชัย ทวีทอง (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นายภิชาติ แสนส่ง (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง  บุญทน      ประธานกรรมการ 

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิราพร           ศิรินนท์ กรรมการ 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยกนิฏฐ์     โชติวนิช  กรรมการ 
1.4 นายรังสรรค์    วงค์สุข กรรมการ 
1.5 นางฬิฏา         สมบูรณ์     กรรมการและเลขานุการ 

1.6 นางสาวอัญชลี       โพทวี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7 นายประสิทธิ� ศรีงาม  (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.8 นายเชิดชัย มีกุศล  (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

 

4. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธรุกิจและการจัดการ และสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

5. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 อาจารย ์ดร.พงษ์ธร  สิงห์พันธ ์ ประธานกรรมการ 

1.2 อาจารย ์ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร กรรมการ 
1.3 อาจารย์ก ้องเกียรติ สหายรักษ์ กรรมการ 
1.4 นางรัศมี           ทองเกิด กรรมการ 
1.5 อาจารย์นิศานาจ  โสภาพล   กรรมการและเลขานุการ 

1.6 นางสาวดาริน   ศิริคูณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7 นายอานนท ์ ลาโภตะนะ(นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นายยรุทิต หินกอง      (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน ประธานกรรมการ 

1.2 อาจารย ์ดร.อรรณพ     แสงภ ู กรรมการ 
1.3 นางรุ่งทิพย์ บุญจํารูญ กรรมการ 
1.4 อาจารย์สุมาลินี   ไชยศรีสุข  กรรมการ 
1.5 นายวัชรพงษ ์ เวชพันธ ์ กรรมการและเลขานุการ 

1.6 นายพรณารายณ์ สีหะวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7 นายมนศูักดิ� สดาถร (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นายสุวิชชา บุญเมือง (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนทรีพร  ดวนใหญ่ ประธานกรรมการ 

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง กรรมการ 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวีร์  เรือนสิงห์  กรรมการ 
1.4 อาจารย์ล ําพงึ   บัวจันอัฐ กรรมการ 
1.5 อาจารย ์ดร.อมรรัตน์ พันธ์ุงาม กรรมการและเลขานุการ 

1.6 นางสาวสุมีนา  บุญประสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7 นายศักดิ�นรินทร์  อินจําปา (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นายสิรศักดิ� ทองทับ  (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะเทค โนโลยีอุตสาหกรรม และสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบยีน 

 

7. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และสํานักงานอธกิารบดี 

 
หน้าที�  

1.  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน รายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเองของ

หน่วยงานรับประเมิน  

 2. สรุปรายงานการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน รายงานประจําปีและรายงานการประเมิน

ตนเองของหน่วยงานที�รับประเมิน 

 3. ให้ค ําแนะนําปรับปรุงเอกสารรายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน  ท�ีรับ

ประเมิน เพื�อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา  

    สั�ง    ณ    วันท�ี  23  กรกฎาคม   พ.ศ.   2553 

                                                                                           
 

 

 

 

 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม ประธานกรรมการ 

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นลินี ทองประเสริฐ  กรรมการ 
1.3 อาจารย์กฤษฎารัตน ์ ลีเขาสูง กรรมการ 
1.4 นางเสาวลักษณ ์   ภูสมสาย กรรมการ 
1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภาวีร์ มากดี กรรมการและเลขานุการ 

1.6 นางสาวดวงจันทร์ อุตมังค ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7 นายนพกร ปาคําทอง(นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นายณัฐพล    แนบชิด   (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ บุญอารีย์ ประธานกรรมการ 

1.2 อาจารย์ญาณิศา ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา กรรมการ 
1.4 นางสาวพรรณี ชารีแก ้ว กรรมการ 
1.5 นายณัฐนนท ์ ชินลาภา กรรมการและเลขานุการ 

1.6 นายวิรุธน์ บัวงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7 นางนงลักษณ ์ ขันธะรี (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นายเกรียงไกร  ชูรา       (นักศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน ์  บุณฑริก ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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คําสั�งมหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี 

ท�ี 1899 / 2553 

เรื�อง  แต่งตั�งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี       

ประจําปีการศึกษา  2552 

---------------------------------------------------------------- 

ด้วยมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะดําเนินการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําปี

การศึกษา 2552 ระหว่างว ันที� 30 – 31 สิงหาคม  2553 เพ�ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสอดคล้องกับแนว

ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยจึงแต่งต�ังบุคคลต่อไปนี�เป็น

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2552 ดังนี� 

 

หน้าที�  
1.  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน รายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

2. สรุปรายงานการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน  รายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเอง

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3. ให้ค ําแนะนําปรับปรุงเอกสารรายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี เพ�ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

    ส�ัง    ณ    ว ันที�  3  สิงหาคม    พ.ศ.   2553 

                                                                          
         

1 อาจารย ์ดร.ทองม้วน นาเสงี�ยม ประธานกรรมการ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนันท์  สาย ัณห์ปทุม กรรมการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ันทิราพร           ศิรินนท์ กรรมการ 
4 อาจารย ์ดร.อรรณพ     แสงภ ู กรรมการ 
5 อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ กรรมการ 

6 นางสาวพรรณี ชารีแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
7 นายรังสรรค์ วงค์สุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยว ัฒน ์  บุณฑริก) 
อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
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คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา  2552 

(ฉบับปรับปรุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
เมษายน  2553 
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โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ  
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เรื�อง การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report)  

ปีการศึกษา  2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

1.   หลกัการและเหตุผล 

 

ตามที� สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) อยากให้พัฒนาการเขยีนรายงานประจําปีและรายงาน

การประเมินตนเองเป็นเล่มเดยีวกัน  ซึ�งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้พยายามปรับ/พัฒนาการเขยีน

รายงานการประเมินตนเอง  เมื�อปีการศึกษา   2551 แต่เนื�องจากเป็นการพัฒนาใหม่  การสื�อสารทําความ

เข้าใจกับศูนย์ต้นทุนต่าง ๆ ย ังทําไม่ได้ด/ีย ังปฏิบัติไม่ตรงกัน  ดังน�ันทุกศูนย์ต้นทุนของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี  จึงควรต้องทราบถึงแนวทางการเขยีนรายงานประจําปีที�เป็นรายงานการประเมินตนเอง  

ให้มีความถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดยีวกันทั�งมหาวิทยาลัย 

เนื�องจากการเขยีนรายงานประจําปีและรายงานการประเมินตนเองต้องเร่งรีบทําให้เสร็จ  เพ�ือให้

สามารถรองรับการประเมินภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย และรวบรวมสรุปผลรายงานให้  

สกอ. ทราบภายใน 120 ว ัน นับจากว ันสิ�นปีการศึกษา  

งานประกันคณุภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา และความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการจัดทํา

รายงานประจําปี ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและทันเวลา จึงจําเป็นต้องมีการประชุมปฏิบัติการ  เพ�ือสร้าง

ความเข้าใจท�ังในด้านแบบฟอร์ม  ข้อมูลที�ต้องใช้และวิธีการเขยีนรายงานฉบับสมบูรณ์  เพ�ือรองรับการ

ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในท�ังในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  2552  

และเพ�ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับการเขยีนรายงานการประเมินตนเองของศูนย์ต้นทุนต่าง  ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปีต่อ  ๆ ไป 

 

2.   วัตถปุระสงค์ 

 

2.1. เพ�ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ  เกี�ยวกับแนวคดิการประกันคณุภาพการศึกษา แก่คณะทํางาน

ประกันคณุภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2.2  เพ�ือถ่ายทอดความรู้และแนวทางการเขยีนรายงานประจําปีที�เป็นรายงานการประเมิน ตนเอง ปี

การศึกษา 2552 

2.3  เพ�ือเตรียมความพร้อมในการเขยีนรายงาน ประจําปีที �เป็นรายงานการประเมิน ตนเองปี

การศึกษา 2552 ของศูนย์ต้นทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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3.   วิธีดําเนินการ 

 

การดําเนินโครงการฯ ใช้วิธีจ ัดการประชุมปฏิบัติการเป็น  2 ระยะ ดังนี�  

ระยะท�ี 1 ประชุมเพื�อทําความเข้าใจตัวบ่งชี�คณุภาพของมหาวิทยาลัย สําหรับปีการศึกษา  2552  

ท�ังหมด 76 ตัวบ่งชี� แบบฟอร์มของรายงานที�ควรจะเป็นของแต่ละศูนย์ต้นทุน  และข้อมูลที�จะต้องรวบรวม 

และนําเสนอโดยใช้เวลาประมาณครึ�งว ัน 

ระยะท�ี 2  เป็นการประชุมปฏิบัติการ  เพ�ือเสนอร่างรายงานของแต่ละศูนย์ต้นทุน  วิพากษ์และ

เสนอแนะเพ�ือปรับแก้ไข ท�ังนี�การประชุมระยะที� 1 กับระยะที� 2 จะห่างกันประมาณ 1 เดอืน ดังน�ัน หลัง

การประชุมระยะที� 1 คณะทํางานของแต่ละศูนย์ต้นทุนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและยกร่างรายงานประจําปี

และรายงานการประเมินตนเอง ต้องให้พร้อมที�จะนําเสนอในการประชุมปฏิบัติการระยะที� 2  

 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

ระยะท�ี 1 คณะทํางานประกันคณุภาพของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประมาณ 55 คน . 

ระยะท�ี 2  คณะทํางานประกนัคณุภาพของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก และหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน่วยงานละ 2 คน ประมาณ 36  คน . 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 

ระยะท�ี 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ในว ันศุกร์ที� 7 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 – 12.00  น. 

ระยะท�ี 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการฯ ในระหว่างว ันที�  26 – 27  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2553 เวลา 

08.30 – 16.00  น. 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที�เน้นการผลิตบัณฑติและพัฒนาสังคม ดําเนิน

กิจกรรมให้บริการการศึกษาในเขตจังหว ัดอบุลราชธานี  ยโสธร  อํานาจเจริญ    จังหว ัดใกล้เคยีง รวมถึง

ผู้สนใจจากประเทศเพื�อนบ้าน  โดยจัดให้บริการการศึกษา  ระดับปริญญาตรี   ประกาศนียบัตรบัณฑติ  

ปริญญาโท  และปริญญาเอก  โดยในปีการศึกษา  2552  ได้เปิดการเรียนการสอน  80 สาขาวิชา เป็นระดับ

ปริญญาเอก  2 สาขาวิชา ปริญญาโท  13 สาขาวิชา และ ปริญญาตรี  65  สาขาวิชา มีนักศึกษาทุกประเภท 

และทุกระดับ(ภาคการศึกษาที� 2/2552)รวม 16,665 คน คํานวณเป็นนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ได้

จ ํานวน 21,228.294 คน มีคณาจารย์ประจํา(ท�ังที�เป็นข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) จํานวน 

486.5 คน (มีผู้ปฏิบัติงาน 6-9 เดอืน จํานวน 9 คน) ลาศึกษาต่อ 9 คน มีคณาจารย์ที�ปฏิบัติงานจริง  ท�ังหมด 

477.5 คน มีวุฒิปริญญาเอก  51 คน ปริญญาโท  360.5 คน และปริญญาตรี  75 คน ซึ�งในจํานวนนี� เป็นผู้มี

ต ําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย ์18 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 105 คน นอกน�ันเป็น อาจารย ์(363.5 

คน) มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 344 คน   มีหน่วยจัดการเรียนการสอน 6 คณะ  1 วิทยาลัย ดังนี� 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 

2. คณะครุศาสตร์  

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4. คณะวิทยาศาสตร์ 

5. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7. วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก 

 

จากการประเมินคณุภาพภายใน ตาม 10 มาตรฐาน 58 ตัวบ่งชี� ซึ�งเป็นตัวชี�ว ัดที�กําหนดตามเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 42 ตัวบ่งชี� และที�มหาวิทยาลัยกําหนดเพ�ิมเพ�ือการ

ชี�อัตลักษณ์และเพ�ือเตรียมรับการประเมินจาก  ก.พ.ร. อีก 16 ตัวบ่งชี� ผลการประเมินจากคณะกรรมการที�

มหาวิทยาลัยแต่งต�ังตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ�งได้ด ําเนินการประเมินระหว่างว ันที� 30 – 31 สิงหาคม  2553 

มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน(ตามตัวบ่งชี�ของ สกอ. 42 ตัวบ่งชี�) ในภาพรวมระดับ ดมีาก (คะแนนเฉลี�ย 

2.60) โดยมีผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี� 

 องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ว ัตถุประสงค ์ และแผนดําเนินงาน ระดับดีมาก 

(คะแนนเฉลี�ย 3.00) 

 องค์ประกอบที� 2 การเรียนการสอน  ระดับดี  (คะแนนเฉลี�ย 2.25) 

 องค์ประกอบที� 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับดี  (คะแนนเฉลี�ย 2.50) 
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 องค์ประกอบที� 4 การวิจ ัย ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.75) 

 องค์ประกอบที� 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.80) 

 องค์ประกอบที� 6 การทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรม ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 3.00) 

 องค์ประกอบที� 7  การบริหารและการจัดการระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.56) 

 องค์ประกอบที�  8  การเงินและงบประมาณ ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 3.00) 

 องค์ประกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.67) 

 องค์ประกอบที� 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล  “สถานศึกษา  3 ดี (3 D)” ระดับดีมาก 

(คะแนนเฉลี�ย 3.00) 

  

เมื�อพจิารณาเป็นรายมาตรฐาน  พบว่าเกือบทุกมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน อยู่ในระดับดมีาก ดังนี� 

 มาตรฐานที� 1     ด้านคุณภาพบัณฑติ ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.63) 

 มาตรฐานที� 2 ก  ด้านธรรมาภบิาลของการบริหารการอุดมศึกษา  ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.69) 

 มาตรฐานที� 2 ข  ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ระดับดี  (คะแนนเฉลี�ย 2.44)  

 มาตรฐานที� 3      ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ระดับดีมาก 

(คะแนนเฉลี�ย 3.00) 

 

 เมื�อพจิารณาในมุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่าผลการดําเนินงาน อยู่ในระดับดมีาก 3 ใน 4 ด้าน ดังนี� 

 ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.56) 

 ด้านกระบวนการภายใน ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.80) 

 ด้านการเงิน ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 3.00) 

 ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนว ัตกรรม ระดับดี (คะแนนเฉลี�ย 2.36) 

 

 และเมื�อพจิารณาตามองค์ประกอบเกี�ยวกับระบบงาน พบว่า 

 ตัวบ่งชี�ด้านปัจจัยนําเข้า มีผลดําเนินงาน ระดับ พอใช้ (คะแนนเฉลี�ย 2.00) 

 ตัวบ่งชี�ด้านกระบวนการ มีผลดําเนินงาน ระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.73) 

 ตัวบ่งชี�ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ มีผลดําเนินงาน ระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.64) 

 

ส่วนเมื�อพจิารณาจากผลการประเมินตวับ่งชี�ที�มหาวิทยาลัยเลือกท�ังหมด 58 ตัวบ่งชี� พบว่า ผลการ

ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี�ย 2.48) โดยที� องค์ประกอบที� 1 ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 

3.00) องค์ประกอบที� 2 ระดับดี (คะแนนเฉลี�ย 2.20) องค์ประกอบที� 3 ระดับดี  (คะแนนเฉลี�ย 2.50) 

องค์ประกอบที� 4 ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.80) องค์ประกอบที� 5 ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.86) 
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องค์ประกอบที� 6 ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 3.00) องค์ประกอบที� 7 ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.53) 

องค์ประกอบที� 8 ระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี�ย 1.80) องค์ประกอบที� 9 ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 2.67) 

องค์ประกอบที� 10 ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี�ย 3.00)  

 

ท�ังนี�คณะกรรมการประเมินได้ระบุถึง จุดแข็ง  จุดออ่น และข้อเสนอแนะเพ�ือการพัฒนา ดังนี� 

 

จุดแขง็ 

1. มีคู่มือการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที�ระบุระบบและกลไกเปิด  – ปิดหลักสูตรที �ชัดเจน 

2. มีการประชุมเพ�ือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีเอกสารประกอบชัดเจนบ่อยครั�ง 

3. มีการกระตุ้นให้คณาจารย์ทําวิจ ัย โดยการให้ทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ 

4. ศูนย์ต้นทุนต่างๆ  มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาอย่างครบถ้วนทั �งในด้าน

วิชาการ กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  บําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ�งแวดล้อม นันทนาการและสนับสนุน

กิจกรรมส่งเสริมศิลปว ัฒนธรรม  

5. สถาบันมีการจัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรสนับสนุนการวิจ ัยอย่างเพยีงพอ 

6. มีระบบและกลไก  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจ ัยของคณาจารย์และนักศึกษาชัดเจน 

7.โครงการบริการวิชาการที�ดําเนินการมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ�ิน 

8. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดและจัดกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรมที�เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างต่อเนื�อง 

9. มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปว ัฒนธรรม และเป็นที �ยอมรับต่อสังคม 

10. มีผลการประเมินอธิการบดแีละคณบดอีย่ างเ ป็นระบบและใช้งบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

11. มีนว ัตกรรมด้านการประกันคณุภาพที�หน่วยงานพัฒนาข�ึน คอื การเขยีนรายงานการประเมิน

ตนเองผนวกกับการเขยีนรายงานประจําปีให้สอดคล้องกัน 

12. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินนโยบายจัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย 3 ดี โดยมี

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 

จุดอ่อน/ประเด็นท�ีควรพฒันา 

 1. ย ังขาดระบบฐานข้อมูลที�จะใช้ประโยชน์เพ�ือการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลบุคลากร  และการ

บริหารโครงการที�มีประสิทธิภาพ  

2. การประเมินการดําเนินโครงการต่าง ๆ ย ังไม่สมบูรณ์  รายงานไม่เป็นระบบเดยีวกัน  และการ

ใช้ผลการประเมินเพ�ือการปรับปรุงแก้ไข /วางแผนการปรับปรุงแก้ไขย ังมีน้อย 
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3. ไม่พบการกําหนดคา่นิยมของมหาวิทยาลัยในแผนกลยุทธ์ และในแผนปฏิบัติการประจําปี

ตัวชี�ว ัดและเป้าหมายที�กําหนดส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ  

4. การเผยแพร่ผลงานวิจ ัยย ังขาดการคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผลการวิจ ัย  และการ

สนับสนุนการนําผลการวิจ ัยไปใช้ประโยชน์ที�ชัดเจนยังมีน้อย 

5. ย ังไม่พบระบบการให้รางว ัล การสร้างขว ัญกําล ังใจสําหรับนักวิจ ัยที�ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่

ในวารสารที�ได้รับการยอมรับและ/หรือนักวิจ ัยที�ได้รับการประกาศเกียรติคณุยกย่อง 

6. ย ังขาดการเชื�อมโยงและบูรณาการพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม  เข้ากับกระบวนการ

เรียนการสอนและวิจ ัยให้ครบทุกหลักสูตร 

7. จํานวนโครงการและคณาจารย์ที�ให้บริการวิชาการแก่สังคมย ังมีจํานวนน้อยเมื �อเทียบกับ

จํานวนคณาจารย์ท�ังหมดของมหาวิทยาลัย 

8. ย ังขาดการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการก่อนจัดทําโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

9. การสํารวจความต้องการของนักศึกษาปี 1 เป็นการสุ่มตัวอย่าง  ซึ�งกําหนดกลุ่มจํานวน 1,041 คน 

จากจํานวนนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา  52 จํานวน 3,616 คน ซึ�งคิดเป็นร้อยละ  28.7 % ซึ�งถือว่าคอ่นข้างน้อย 

10. โครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที�ดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษามีคอ่นข้างน้อย 

และไม่หลากหลายส่วนใหญ่พบแต่โครงการกิจกรรมด้านกีฬา และโครงการให้บริการแก่ศิษย์เก่ามีน้อย  

11. พบแผนจัดการความรู้เฉพาะของหน่วยงานประกันคณุภาพ ควรจัดทําบัญชีแผนจัดการความรู้

ท�ังมหาวิทยาลัยและดําเนินตามหน่วยงานตามประกันคณุภาพอย่างครบกระบวนการ 

12. แผนบริหารบุคคลและ แผนการฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถนะที �ตอบสนองยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย ควรจัดทําอย่างเป็น ระบบและควรเพ�ิมกลไกในการพัฒนาบุคลากรบนฐานสมรรถนะ 

(Competency Based Management) 

13. บุคลากรสายสนับสนุนที�มีย ังขาดชํานาญด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  การจัดเก็บ

เอกสารการประกันคณุภาพการศึกษาย ังไม่เป็นระบบ   ค้นหายาก 

14. ย ังไม่มีการสร้างเครือขา่ยพัฒนาคณุภาพ การดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายในคณะ 

ระหว่างคณะและระหว่างมหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพฒันา 

 1.ควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการมหาวิ ทยาลัยท�ังระบบ ซึ�งจะเป็น

ประโยชน์ท�ังการจัดทําฐานข้อมูลด้านต่าง  ๆ การจัดทําแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  

2. การกําหนดตัวชี�ว ัดของหน่วยงานต้องมีเชิงคณุภาพด้วย และควรมีการจัดWork Shop การ

กําหนดตัวชี�ว ัดและการประเมินคา่เป้าหมาย 
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3. ควรกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ  โดยเฉพาะการส่ง

อาจารย์ไปอบรม  ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

4. ควรเร่งพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเน้นการเรียนรู้ที �ผู้เรียนเป็นสําคัญ   การระดมการมี

ส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนการสอน  และการบูรณาการประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการ และการวิจ ัยกับการผลิตบัณฑติให้มีความชัดเจนทุกหลักสูตร 

5. ควรสํารวจความต้องการของนักศึกษาปี 1 และศิษย์เก่าให้ครบถ้วน  100% เพ�ือให้ได้ผลของ

การสํารวจความต้องการจําเป็นที�สมบูรณ์ 

6. ควรเพ�ิมการให้บริการ ด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ และโครงการ/กิจกรรมอื�น ๆ 

สําหรับศิษย์เก่าให้มากข�ึน 

7. ควรพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมให้มีความสมบูรณ์ท�ังใน

แง่เนื�อหา  ความครอบคลุม สาระที�ต้องประเมิน  ความเป็นระบบของรายงาน  และนอกเหนือจากการ

รายงานเป็นรายโครงการ /กิจกรรมแลว้ จะต้องไม่ลืมการประเมินสรุปการบรรลุตามเป้าหมายของประเด็น

ยุทธศาสตร์ที�เกี�ยวข้องเมื�อสิ�นปีด้วย  

8. ควรเร่งรัดการนําผลการประเมินการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดําเนินงาน

ให้มากข�ึน  

9. ควรเพ�ิมบทบาทของกองพัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มากข�ึน ท�ังการ

สํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการและการประเมินผลการให้บริการแก่

นักศึกษาให้ครบอย่างน้อย 5 ด้าน   

10. ควรเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจ ัยของคณาจารย์  ท�ังในแง่การดําเนินการวิจ ัยและการ

เผยแพร่/นําเสนอผลการวิจ ัย โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพัฒนานักวิจ ัยใหม่เพ�ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนิน

พันธกิจด้านการวิจ ัยอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์ประเมินในแง่ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการวิจ ัย 

11. ควรพัฒนาระบบการสร้างขว ัญกําล ังใจแก่บุคลากรที�มีผลงานเดน่ สามารถสนับสนุนการ

ดําเนินพันธกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ 

12. ควรเร่งการสร้างเครือขา่ยทั �งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ�ือสนับสนุนการดําเนินพันธกิจ

ต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายเพื�อการวิจ ัย  การเผยแพร่ผลการวิจ ัย   การให้บริการวิชาการชุมชน   การทํานุบํารุง

ศิลปว ัฒนธรรม  การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน เป็นต้น  

13. ควรพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการชุมชน โดยควรมีการสํารวจความต้องการรับบริการ

วิชาการของชุมชนก่อนจัดทําแผนงาน/โครงการให้บริการ   เน้นการดําเนินงานโดยการบูรณาการพันธกิจ

ทุกด้านของมหาวิทยาลัย  พัฒนาคณาจารย์เพ�ือการให้บริการวิชาการ   ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของโครงการ  ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเชื�อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมให้เข้ากับ

กระบวนการเรียนการสอนและวิจ ัย และกําหนดให้มีการประเมินและใช้ประโยชน์จากประเมินการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม รวมท�ังความพงึพอใจของผู้รับบริการ  
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14. ควรจัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรม เพ�ือเป็นข้อมูลพื�นฐานให้หน่วยงานภายนอกเข้ามา

ศึกษาข้อมูล เช่น ภมิูปัญญาพื�นบ้านด้านต่าง ๆ นอกจากนี�ย ังเป็นข้อมูลในการบูรณาการศิลปว ัฒนธรรมกับ

วิถีชีวิตชุมชนและมหาวิทยาลัย 

15. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการใช้เครื�องมือการบริหารใหม่  ๆ อาทิ การบริหา ร

ความเสี�ยง  การจัดการความรู้   การบริหารบุคคล   เป็นต้น  

16. ควรเริ�มการบริหารโดยกําหนดภาระงานสู่ระดับบุคคลให้ชัดเจนข�ึน โดยถ่ายทอดตัวบ่งชี�ของ

องค์กรสู่ระดับรายบุคคลที�แท้จริงในปีถัดไป  เช่น อาจารย ์1 คน สามารถบอกได้ว่าต้องรับผิดชอบตัวชี�ว ัด

ใดบ้าง 

17. ควรให้ทุกศูนย์ต้นทุนจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันท�ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เพ�ือนําไปสู่การประหยัดคา่ใช้จ่ายและควรจะต้องมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนน�ันให้ชัดเจน  

18. ควรเร่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยเพ�ือเพ�ิมพนูความรู้ความสามารถด้านการ

ประกันคณุภาพการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ�งการสนับสนุนให้นําระบบประกันคณุภาพ พร้อมท�ังมีการ

ติดตามผลและประเมินผลไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษาทุก  ๆ กิจกรรม ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล

ระบบประกันคณุภาพการศึกษาจากนักศึกษา 

19. ควรนําเอานโยบาย 3 ด ีสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยกําหนดไว้ในแผน

บริหารการสอนอย่างสมํ�าเสมอ และสนับสนุน/พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที�เกี�ยวกับ 3 ด ีของสาขาหรือ

ศูนย์ต้นทุนที�เดน่ ๆ เช่น โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ  โครงการควบคมุยาเสพย์ติดและแอลกอฮอล์  และ

โครงการควบคมุปัจจัยเสริมทางสุขภาพ  เพ�ือสร้างเครือขา่ยของการมีส่ วนร่วมระหว่างคณาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นว ัตกรรมใหม่ เพ�ือตอบสนองนโยบาย  3 ด ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 10 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 11 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

281

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 12.1 และ 12.2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

282

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 13 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 14.1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 14.2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 15.1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

310

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 15.2 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 16 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 17 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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เอกสารประกอบการประช ุมเตรียมการพัฒนาหลักส ูตร 
ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิระดับอ ุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอ ุบลราชธานี 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 
ณ ห้องบัวพิส ุทธิ� ช�ัน ๔ อาคารคณะมน ุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
 

     
 
 
    

ผ ู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เสทื�อน  เทพรงทอง 
รองอธิการบดี(วิชาการและประกนัค ุณภาพ) 
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รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมนิผล 

ตัวชี�วัดท�ี 18 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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