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Organizational Profile (OP) : คณะ..............................................  
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 
P.1 ลักษณะองค์กร 
 
 
 
 
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
P.1 ก (1) หลักสูตรและบริกำร 
หลักสูตรและบริกำรที่ส ำคัญ ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของคณะ และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรและบริกำร 
 

ประเด็น พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริกำรวชิำกำร ท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
หลักสูตร/บริการหลัก     
รูปแบบของหลักสูตรหรือบริการหลัก     
สัดส่วนรายได้ (%)     
สภาวะตลาด     
ปัจจัยความส าเร็จ     
ความส าคญัต่อความส าเร็จของคณะ     

 
P.1ก(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
วิสัยทัศน์ 
 
  
 
พันธกิจ  
 
 
 
ค่ำนิยม  
 
 
 
สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะหลัก ควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบัน 
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P.1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
 

ลักษณะ สำยวิชำกำร สำยสนับสนุน รวม 
1. ระดับกำรศึกษำ    
1.1 ต่ ากว่าปรญิญาตร ี    
1.2 ปริญญาตร ี    
1.3 ปริญญาโท    
1.4 ระดับปริญญาเอก    
2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร    
2.1 อาจารย ์    
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์    
2.3 รองศาสตราจารย ์    
2.4 ศาสตราจารย ์    
3. ต ำแหน่งงำนสำยสนับสนุน    
3.1 ทั่วไป    
3.2 เชี่ยวชาญ    
3.3 เชี่ยวชาญพิเศษ    
3.4 ช านาญการ    
3.5 ช านาญการพิเศษ    
4. ประเภทกำรจ้ำง    
4.1 ข้าราชการ    
4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย     

- เงินงบประมาณ    
- เงินรายได ้    

4.3 ลูกจ้างประจ า    
4.4 ลูกจ้างช่ัวคราว    
5.5 จ้างเหมาบริการ    
5. อำยุ    
5.1 ต่ ากว่า 30 ป ี    
5.2 อายุ 31-40 ปี    
5.3 อายุ 41-50 ป ี    
5.4 อายุ 51-55 ปี    
5.5 อายุ 56-60 ป ี    
5.6 อายุ 61-65 ป ี    
6. ภูมิล ำเนำ    
6.1 ภาคอีสาน    
6.2 ภาคอื่น    
7. เพศ    
7.1 หญิง    
7.2 ชาย    
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กำรจ ำแนกบุคลำกรตำมลักษณะงำนและปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ผูกพัน  
 

ลักษณะงำน ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ผูกพัน 
สายวิชาการ  
สายสนับสนุน  

 
P.1ก(4) สินทรัพย ์
 

ประเด็น รำยละเอียด 
อาคารสถานที่   
เทคโนโลยี, Know how, 
Hardware, Software, 
Methodology ที่ส าคัญ 

 
 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีส าคัญ   
 
P.1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีส ำคัญ  
 

ด้ำน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  

- มาตรฐานการศึกษา  
- การรับรองคณุสมบัติหรือการขึ้น

ทะเบียน 
 

- การรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ  
กำรวิจัย  
ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ด้ำนกำรเงิน  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

 
ข.  ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 
P.1ข (1)  โครงสร้ำงกำรบริหำรของคณะ  
 
 
 
P.1ข(2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่วนตลำด ผู้เรียน ลูกค้ำอื่น ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญ 

กลุ่ม ควำมต้องกำรที่ส ำคัญ ควำมคำดหวังท่ีส ำคัญ 
ผู้เรียน 
ระดับปริญญาตร ี   
ระดับบณัฑติศึกษา   
กลุ่มเรียนอ่ืนๆ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
1. การผลติบัณฑติ   
2. การวิจัย/การบริการวิชาการ   
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P.1ข (3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ควำมรว่มมือที่ส ำคัญ  

ด้ำน บทบำทต่อหลักสูตร/
บริกำร/ผู้เรียน/ลูกค้ำ 

บทบำทต่อกำรส่งเสรมิขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

คณะ 

วิธีกำรสื่อสำร 
 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

1. กำรผลิตบัณฑิต 
คู่ควำมร่วมมือที่เป็นทำงกำร 
-      
คู่ควำมร่วมมือที่ไม่เป็นทำงกำร (ถ้ำมี) 
-      
2. กำรวิจัย 
คู่ควำมร่วมมือที่เป็นทำงกำร 
-      
คู่ควำมร่วมมือที่ไม่เป็นทำงกำร (ถ้ำมี) 
-      
3. บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คู่ควำมร่วมมือ     
-      
คู่ควำมร่วมมือที่ไม่เป็นทำงกำร (ถ้ำมี) 
-      

 
P.2 สถำนกำรณ์ขององค์กำร(มหำวิทยำลัย/คณะ) 
ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 
P.2ก(1) ล ำดับในกำรแข่งขันและคู่เทียบ 
 
 
 
P.2ก(2)  กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคัญที่มผีลกระทบต่อสถำนกำรณ์แข่งขัน 
 

ปัจจัย 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญซ่ึงมีผลต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขันขององค์กร   

และโอกำสส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ  
1. ปัจจัยภำยใน   
2. ปัจจัยภำยนอก  

 
P.2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 

ประเภทกำรเทียบเคียง คู่เทียบ ข้อมูลที่ใช้ในกำรเทียบเคียง ข้อจ ำกัดในกำรได้มำซ่ึงข้อมูล 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
P.2 ข (1) ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์  

ด้ำน ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
1. ด้ำนหลักสูตรและบริกำร   
2. กำรปฏิบัติกำร  
3. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
4. ด้ำนบุคลำกร  

 
P.2 ข (2) ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

ด้ำน ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
1. หลักสูตรและบริกำร   
2. กำรปฏิบัติกำร  
3. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
4. ด้ำนบุคลำกร  

 
P.2 ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
 

ด้ำน ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
1. หลักสูตรและบริกำร   
2. กำรปฏิบัติกำร  
3. ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
4. ด้ำนบุคลำกร  

 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลตัวชี้วัดในผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7 ตำมเกณฑ์ EdPEx 
 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูลปกีำรศกึษำ 

หน่วยวัด 2557 
(ถ้ำม)ี 

2558 
(ถ้ำม)ี 

2559 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรูข้องผู้เรียน และด้ำนกระบวนกำร 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนกระบวนกำรที่มุ่งเน้นผู้เรียน 

      
      

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน 
      
      

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
      
      

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ   
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น 

      
      

7.3  ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร 
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูลปกีำรศกึษำ 

หน่วยวัด 2557 
(ถ้ำม)ี 

2558 
(ถ้ำม)ี 

2559 

      
7.4  ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและธรรมำภิบำล 
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำร ธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

      
      

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
      
      

7.5  ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด 
ก.  ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด 

      
      

 
 


