
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  

ปีการศึกษา 2555 

 

 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 

 

โดย  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 2 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

ค าน า 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทราบถึงระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานในทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และสามารถน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้จัดท ารายงานผลการประเมินผลคุณภาพ
ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ ในการนี้ ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และหวังว่ามหาวิทยาลัยจักได้น าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการต่อไป 

 
 

                  ศาตราจารย์วณิช วรรณพฤกษ์   
                           ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
          วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
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สารบัญ 
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ส่วนที ่1 
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1. ศาตราจารย์วณิช วรรณพฤกษ์    ประธานคณะกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ ค าเหม็ง   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล  กรรมการ 
7. อาจารย์วรรทณา สินศิริ    กรรมการ 
8. อาจารย์วรการ วงศ์สายเชื้อ    กรรมการ 
9. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา    เลขานุการ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 5 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

ส่วนที ่2 

บทน า 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไป   

 2.1.1 วัน/เดือน/ปีท่ีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

   ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 

 2.1.2 รอบการประเมิน 

   ปีการศึกษา 2555  

   (ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา  

 2.2.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.2.3 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ า เป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

2.3 ประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เริ่มก่อตั้งเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี  สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2529 และจัดตั้งเป็นวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2530 โดยมีรองศาสตราจารย์ สมจิตต์ ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย และ
เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(เครื่องกล) จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2531  

วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 โดยมีการประกาศจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2534 ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรม และส านักวิทยบริการ 

 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนรวม 12 คณะ/หน่วยงาน 
ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการ
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ออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร โดย
มีหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรวม 3 หน่วยงาน คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ 
และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

ปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยทั้งระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้ง
ที ่7/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 

ปณิธาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง  

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  

พันธกิจ  
1) สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนาความรู้ คิดเป็น ท าเป็น และ

ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง  
2) วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  
3) บริการวิชาการและเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
4) ทานุบ ารุง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

กลยุทธ์  

1) สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสานึกที่ดี และมีความพร้อม เพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
จัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

2) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล  

3) พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  

4) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสาน
ใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน  

5) สืบสานเผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวม และจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
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7) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
เพ่ือการทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุก
ระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรและ
การจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

อัตลักษณ์  

สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม  

เอกลักษณ์  

ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตาม 9 องค์ประกอบและ 
38 ตัวบ่งชี้ แยกเป็น ตัวบ่งชี้ของสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จ านวน 15 ตัวบ่งชี้  
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ส่วนที ่3 

วิธีการประเมิน 
 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและการแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และข้อมูลพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 
(common data set) 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน  และการตรวจ
เยี่ยม 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด า เนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในรอบการประเมินนี้ 

4) กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่รับผิดชอบ
ในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

5) คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้น
ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6) คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม 
การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

3) ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

3.2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียม
เอกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูล
เชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่แสดงให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการ 
ด าเนินงาน 

3.2.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจาก
คณะต่างๆ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตัวแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้า
สถานีต ารวจ ประธานสมาคมศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ประกอบการกิจการหอพัก 

3.2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น 
เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 

 
 

 

ส่วนที ่4 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน จาก
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 ซึ่งประกอบด้วย 9 
องค์ประกอบ และ 38 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2555 ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม พบว่า ค่าคะแนนที่ได้เท่า 4.33 คะแนน ต่ ากว่าที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประเมินตนเอง โดยมีรายละเอียดดังตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ            
  

  ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   8 8 5 8 5 /   

      (1-8)   (1-8)       

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน                   

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบรหิารหลักสตูร 

2 2 2.00 2 2.00 /   

    (1-2)   (1-2)       

  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวฒุิ
ปริญญาเอก 

  
  

    
  

    
  

  

   - จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ ป.เอก 48.2 314.00 46.97 5.00 314.00 46.97 5.00 X   

   - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด   668.5     668.5         
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  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  กรณีที่ 2 ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละ                   

   - ร้อยละของอาจารย์ที่มี ป.เอก ปี 2555   47.0 2.09 1.74 47.0 2.09 1.74     

  
 - ร้อยละของอาจารย์ที่มี ป.เอก ปีท่ีผ่าน
มา 

  44.9     44.9       
  

  
ตัวบ่งช้ีที ่2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  
  

    
  

    
  

  

  
 - จ านวน อ.ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ศ. รศ. ผศ.) 

28.42 186 
27.82 2.32 

186 
27.82 2.32 

X 
  

   - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด   668.5 668.5     

  
กรณีที่ 2 การเพิ่มขึ้นของร้อยละ

ผลงานจากปีท่ีผ่านมา 
                

  

  
 - ร้อยละของอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการ ป ี2555 

  27.82 
1.94 0.81 

27.82 
1.94 0.81 

  
  

  
 - ร้อยละของอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการปีที่ผ่านมา 

  25.88   25.88     
  

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

7 7 5.00 7 5.00 /   

    (1-7)   (1-7)       
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  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

7 7 5.00 7 5.00 /   

    (1-7)   (1-7)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

7 4 3.00 4 3.00 X   

    (1, 3-5)   (1, 3-5)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

5 5 5.00 5 5.00 /   

    (1-5)   (1-5)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัให้กับ
นักศึกษา 

5 5 5.00 5 5.00 /   

    (1-5)   (1-5)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 ตัวบ่งช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บ่งช้ี สมศ. 

                
  

  ตัวบ่งช้ีที ่2.9.1 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

  
  

   
  

   
  

  

   - จ านวนบัณฑิต ป.ตรีที่ได้งานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 85 1,883.00  82.77 4.14 1,883.00 82.77 4.14 X 

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 13 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

   - จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ
ทั้งหมด   2,275.00      2,275.00       

  

  ตัวบ่งช้ีที ่2.9.2 คุณภาพของบัณฑติ
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

              
 

  

   - ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินบัณฑติ (โดยนายจ้าง) 3.51 3,391.67  

4.16 4.16 
3,391.67 

4.16 4.16 
/ 

  

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนบณัฑติ ป.ตร ีโท เอก 
  816 816 

 
  

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.3 ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 

                  

   - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานท่ี
ตีพิมพ/์เผยแพร่ของผูส้ าเร็จการศกึษา 79.67 90.25 71.06 5.00 62.00 48.82 5.00 X 

   - จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท
ทั้งหมด 

  127.00  
  

127.00  
    

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.4 ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้บัการ
ตีพิมพ ์

  
  

    
  

    
  

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 14 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

   - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานท่ี
ตีพิมพ/์เผยแพร่ของผูส้ าเร็จการศกึษา 84.76 12.75 49.04 4.90 12.75 49.04 4.90 X 

  

   - จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก
ทั้งหมด 

  26  
  

26  
    

  

  ตัวบ่งช้ีที ่2.9.5 การพัฒนาคณาจารย ์                   

   - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย ์ 3.1 2,494.00 3.73 3.11 2,494.00 3.73 3.11 /   

   - อาจารย์ทั้งหมด   668.5    668.5        

องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา               

  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูขา่วสาร 

7 7 5.00 7 5.00 /   

    (1-7)   (1-7)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 

6 6 5.00 6 5.00 /   

  

  

(1-6)  (1-6) 

    



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 15 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย                   

  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

8 8 5.00 8 5.00 /   

  
  (1-8)   (1-8)     

  

  ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

5 5 5.00 5 5.00 /   

  
  (1-5)   (1-5)     

  

  ตัวบ่งช้ีที ่4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัยประจ า 

  
  

   
  

   
  

  
   - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

61,423   
41

,72
1,3

69
.0 

 

 69,132.3  4.68  
41

,50
4,7

02
.0 

 

 68,773.3  4.58 / 
  

    - เงินสนับสนุนงานวิจยั/งานสร้างสรรค์
ภายในสถาบัน 

  18,936,110 
 

  18,886,110 
 

    
  

    - เงินสนับสนุนงานวิจยั/งานสร้างสรรค์
ภายนอกสถาบัน 

  22,785,259 
 

  22,618,592 
 

    
  

    - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง)   603.50 

  
  603.50 

 
    

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 16 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

4.4 ตัวบ่งช้ีวัดผลผลติตามตัวบ่งช้ี สมศ.                   

  ตัวบ่งช้ีที ่4.4.1 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 

  
  

 
    

 
    

  
   - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ 

17.21 108.25 16.19 3.04 95 14.21 2.89 X 
  

   - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย
ประจ าทั้งหมด 

  668.5 
  

  668.5 
  

    
  

  ตัวบ่งช้ีที ่4.4.2 งานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน ์

  
  

    
  

    
  

  

   - จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 26.78 62 9.27 2.32 54 8.08 2.02 X 

  

   - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย
ประจ าทั้งหมด 

  668.5 
  

  668.5 
  

    
  

  ตัวบ่งช้ีที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับ
การรับรองคณุภาพ 

  
  

    
  

    
  

  

   - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงาน
วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 10.62 19.50 2.92 1.46 19.25 2.88 1.44 X 

  

   - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด   668.5    668.5        



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 17 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ                   

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

5 5 5.00 5 5.00 /   

    (1-5)   (1-5)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ประโยชน์ของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

5 5 5.00 5 5.00 /   

    (1-5)   (1-5)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ตัวบ่งช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บ่งช้ี สมศ. 

                
  

  ตัวบ่งช้ีที ่5.3.1 การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรือ
การวิจัย 

  

              

  

   - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจยั  

53.93 88 66.17 5.00 88 66.17 5.00 / 
  

   - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการตามแผนท่ึสภาสถาบันอนุมัต ิ   133     133       

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 18 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

5 5 5.00 5 5.00 / 
   

  
  

(1-5)  (1-5) 
    

  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                
  

  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 5 5.00 5 5.00 X    

    (1-5)   (1-5)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ตัวบ่งช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บ่งช้ี สมศ. 

                
   

  ตัวบ่งช้ีที่ 6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

5 5 5.00 5 5.00 /   

    (1-5)  (1-5)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

5 5 5.00 5 5.00 /   
  

  

(1-5) 
 
 

  

(1-5) 
 
 
 

    

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 19 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ                   

  ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภา
มหาวิทยาลยั และผู้บริหารทุกระดบัของ
มหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

7 7 5.00 7 5.00 /   

    (1-7)   (1-7)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/
หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
เรียนรู ้

5 5 5.00 5 5.00 /   

    (1-5)   (1-5)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารและการตัดสินใจ 

5 5 5.00 5 5.00 /   

    (1-5)   (1-5)     

  ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 6 5.00 6 5.00 /   

      (1-6)   (1-6)       

  ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ตัวบ่งช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บ่งช้ี สมศ.                 

  

  ตัวบ่งช้ีที ่7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของสภาสถาบัน 4 4.25 4.25  4.25 4.25  / 

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 20 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวบ่งช้ีที ่7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4 4.22 4.22 4.22 4.22 / 

  

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
                

  

  ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 6 4.00 5 3.00 X ไม่พบหลักฐานตามเกณฑ์ข้อ 4 การ
จัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยัอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
ข้อ 5 การน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายฯ 

    (1-3, 5-7)   (1-3, 6-7) 

    

องค์ประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพ                   

  ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 9 8 4.00 7 4.00 X 

เกณฑ์ข้อ 3 ไม่พบการก าหนดตัวบ่งช้ี
เพิ่มเตมิตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และข้อ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัย
ด้านการประกันคณุภาพที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์ 

  

  (1-8)   

(1-2,4-8) 

    

  ตัวบ่งช้ีที ่9.2.1 ระดับความส าเร็จของการ
เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนฯ 

  
              

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 21 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

คะแนน 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

   - จ านวน นศ.ที่สอบผา่นเกณฑ์ทดสอบ
ความรู้ทางภาษาฯ 60 

 1,953  
42.36 1.00 

1,953  
42.36 1.00 / 

  

   - จ านวน นศ.ที่เข้าสอบท้ังหมด    4,610      4,610          

  ตัวบ่งช้ีที ่15 คะแนนผลประเมินการ
ประกันคณุภาพภายในปีที่ผ่านมา (สมศ.)   4.57 4.57 4.52 4.52   

  

ผลประเมินตามเกณฑ ์สกอ.  
      4.57     4.52   

  

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ.  
(ตัวบ่งช้ีที่ 1-11)       4.09     4.05   

  

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ.  
(ตัวบ่งช้ี 1-15 )       3.79     3.76   

  

ผลประเมินภาพรวมท้ังหมด  
      4.37     4.33   
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ส่วนที ่5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา 

 
5.1 ผลการประเมินภาพรวม 

ปีการศึกษา 2555 เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่าองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้
มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมนักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 6 การทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ รายละเอียดตามตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ   

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

น าเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

รวม 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการ
สอน 

4.11 3.75 4.38 4.13 ดี 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.58 5.00 2.12 3.49 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการ 

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
จัดการ 

- 5.00 4.24 4.75 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและ
งบประมาณ 

- 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่  9  การประกัน
คุณภาพ 

- 4.00 4.52 4.26 ดี 

ผลการประเมิน 4.22 4.56 4.10 4.33 ดี 
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ตาราง ป 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

น าเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 4.64 4.64 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

          

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

- 4.57 4.33 4.50 ดี 

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารจัดการอุดมศึกษา 

4.22 4.44 4.62 4.44 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.22 4.56 4.10 4.33 ดี 

 
ตาราง ป 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

น าเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- 4.67 4.74 4.71 
ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 4.60 4.60 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 4.58 3.00 - 3.79 ดี 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.66 5.00 2.36 3.35 
พอใช้ 

ผลการประเมิน 4.22 4.56 4.10 4.33 ดี 
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ตาราง ป 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

น าเข้า 
กระบวนการ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

          

  (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

  (2) ด้านวิชาการ 3.66 3.33 3.11 3.40 พอใช้ 

  (3) ด้านการเงิน - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

  (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.33 4.67 ดีมาก 

  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

4.11 4.20 4.02 4.14 ด ี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

        
  

  (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.64 4.77 ดีมาก 

  (2) ด้านการวิจัย 4.58 5.00 2.12 3.49 พอใช้ 

  
(3) ด้านการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 
ดีมาก 

  
(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 
ดีมาก 

  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

4.58 5.00 4.13 4.48 ด ี

ผลการประเมิน 4.22 4.56 4.10 4.33 ด ี
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ส่วนที ่5 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา 
 
5.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภาพรวม   
จุดเด่นในภาพรวม 

1. สภามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ มีการติดตามให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

2. บุคลากรรักองค์กร มุ่งมั่น ทุ่มเทและร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ และมี
กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ว่า สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 

3. ในแต่ละคณะและหน่วยงานมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทีแ่ตกต่างกันไป 

4. ในแต่ละคณะให้ความส าคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ร่วมมือในการท าการวิจัย พัฒนาด้านภาษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

5. พ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมในการสร้างสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง และน าไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

6. มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านงานวิจัยในท้องถิ่น มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ระดับชาติและท้องถิ่นในหลายคณะ ซึ่งถือเป็นก้าวหนึ่งที่ตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในปริมาณที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่ม ข 
และมีการสนับสนุนให้อาจารย์ปริญญาโทไปศึกษาเพ่ิมเติม เป็นการมุ่งสู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

8. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย รวมทั้งนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อชุมชน 
ผลผลิตจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถสนับสนุนและใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และ
ให้การบริการวิชาการแก่สังคมในระดับคณะและหน่วยงานที่เข้มแข็งชัดเจนในระดับพ้ืนที่และชุมชน
ซึ่งสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้เป็นชุมชนต้นแบบที่ดี 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนการน าแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติในคณะต่างๆ น าผลมาวิเคราะห์และหา
แนวทางส่งเสริมให้แผนปฏิบัติการของแต่ละคณะสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 
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2. มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หรือแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี    

3. มหาวิทยาลัยควรก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในเส้นทางเดิน
ของต าแหน่ง รวมทั้งมีการก ากับดูแลติดตามให้มีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจและความผูกพันกับองค์กรให้มากยิ่งข้ึน 

4. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศจากคณะต่างๆ กับระบบกลาง
ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ สามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และควร
พิจารณาสร้างแรงจูงใจในลักษณะต่างๆ ที่มีผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการในระยะเวลาอันสั้น 

6. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานของนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าในระดับมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกคณะ  

5.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายองค์ประกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการท าแผน

กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะมุ่ง
พัฒนาท้องถิ่น   

1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 และให้
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

2. มหาวิทยาลัยควรน าผลการด าเนินการตามแผนมา
วิเคราะห์ในส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนที่
ไม่ได้ด าเนินการ แล้วน าผลการวิเคราะห์ไปวางแผน
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์  เ พ่ือให้มีการด า เนินการที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 

 

 

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 27 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลยัมีอาจารย์วุฒิปรญิญาเอกเกินเกณฑ์

มาตรฐาน โดยมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกร้อย
ละ 46.97 และมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2555 มี
อาจารยล์าศึกษาต่อถึง 65 คน 

1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัยช้ันน าในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. มหาวิทยาลัยควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ธ ารงอยู่ในมหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มหาวิทยาลยัมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 27.82 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานมาก ในขณะเดียวกันอาจารย์ที่มีคณุสมบัติ
ครบที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการมีทั้งสิ้น 295 คน 
 

2. มหาวิทยาลยัยังไมม่ีระบบและกลไกการพัฒนาการ
ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีชัดเจน 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ สามารถผลิตผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และควร
พิจารณาสร้างแรงจูงใจในลักษณะต่างๆ ที่มีผลต่อการสร้างแรง
บันดาลใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระยะเวลาอันสั้น 
 

2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในเส้นทางเดินของต าแหน่ง รวมทั้งมี
การก ากับดูแลติดตามให้มีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด  

3. มหาวิทยาลยัมีบางหลักสูตรที่มีการด าเนินงานการ
บริหารหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนไม่
ครบถ้วนตามเกณฑม์าตรฐาน 

3. มหาวิทยาลยัควรก าหนดระบบและกลไกในการติดตาม การ
ด าเนินงานการบริหารหลักสูตร ให้ครอบคลมุในทุกสาขาวิชา 
พร้อมท้ังมีการรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งในระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์คณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม -ศึกษาแห่งชาติ  

 

องค์ประกอบท่ี 3 กจิกรรมพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีหลายคณะในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดบริการให้
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าหลายช่องทางและพบกิจกรรม
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
สร้างประสบการณ์ทีเ่กิดจากความร่วมมือจากภาครัฐ
และเอกชนท้ังกิจกรรมที่เกิดขึ้นยังส่งเสริมนโยบาย
การก้าวสู่อาเซียนและอัตตลักษณข์องมหาวิทยาลัย  

1. มหาวิทยาลยัควรมีการด าเนินการและจัดกจิกรรมที่มีการรับฟัง
ความคิดเห็นชองชุมชนเป็นเสียงสะท้อนเพื่อให้กิจกรรมนักศึกษา
ที่ด าเนินการประสบความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์เชิงประจักษ์
ยิ่งข้ึน 

2. มหาวิทยาลยัควรก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย เพื่อใช้วัด
ความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน 

3. มหาวิทยาลยัควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเอ้ือให้การด าเนิน
กิจกรรมของนักศึกษามีความคล่องตัว และสร้างแรงจูงใจให้
ด าเนินการเชิงรุก 

4. มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
เชื่อมโยงการด าเนินงานของนักศึกษาและศิษยเ์ก่าในระดับ



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 28 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลยัให้ครอบคลุมทุกคณะ  

5. มหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรมการจดัการความรู้ หรือหาแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของศิษย์เก่า
ให้ครบทุกคณะ  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

 

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 29 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัมีความโดดเด่นในการท าวิจัยที่
ตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่น 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัย
ในวารสารระดับนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

1. มหาวิทยาลัยควรสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองให้เพิ่มขึ้น 
 

2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
โดยควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วม
วิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย เพื่อน าไปสู่การเผยแพร่และการ
ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายยิ่งข้ึน    

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะที่จดัตั้งขึ้นใหม่มผีลงานวิจัยท่ีควรปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

1. มหาวิทยาลยัควรจดัท าแผนพัฒนาและส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
จะเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั เพราะ
มหาวิทยาลยัมีความไดเ้ปรียบทางพื้นที่หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 

2. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยหน้าใหม่ไมเ่อื้อต่อ
การท างานวิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่ 

2. มหาวิทยาลยัควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยหน้า
ใหม่ให้สามารถขอสนับสนุนทุนวิจยัได้ทันที 

3. บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์และ
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนม์ีจ านวนน้อย 

 

3. มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนให้อาจารย์เขียนบทความวิจัยและ
บทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ให้มากข้ึน ตลอดจนสนับสนุนให้ผลิตต าราและหนังสือให้มากข้ึน 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านการเรียนการสอน
และงานวิจัย ผลผลิตจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอน สามารถสนับสนุนและใช้ประโยชน์แก่สังคม 
ชุมชน เช่น งานฟาร์มเกษตรโรงพยาบาลโรงแรมและ
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆและให้การบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับคณะและหน่วยงานที่เข้มแข็งชัดเจนใน
ระดับพื้นท่ีและชุมชนซึ่งสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสร้างความเข้มแข็งให้เป็นชุมชนต้นแบบท่ีดี 

 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมให้ครอบคลุม
พื้นที่เป้าหมายตามนโยบายของสถาบัน โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและ
ค่าเป้าหมายเพื่อใช้วัดความส าเร็จที่ชัดเจนรวมทั้งการก ากับ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการ
ด าเนินการบริการวิชาการระดับคณะให้มีความคล่องตัวและ
ส่งเสริมการท างานเชิงรุกของหน่วยงาน และให้การสนับสนุน
อ านวยความสะดวกในงานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับแหล่งทุนท่ีสนับสนุน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 30 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัอุบลมีการด าเนินการโครงการเพื่อบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมีความต่อเนือ่ง และสนับสนุน
กิจกรรมของจังหวัดได้อย่างเป็นอย่างดีและชัดเจน 
กิจกรรมทีด่ าเนินการก่อใหเ้กิดประโยชน์และสรา้ง
คุณค่าให้ชุมชนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวลัจาก
กระทรวงวัฒนธรรม 

1. ควรให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการและการ
ประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการให้บุคลากรเพื่อที่จะสร้าง
ผลงานคุณภาพเกิดประโยชน์ด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จากอีกหลายๆหน่วยงาน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนโดยใช้แผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 - 2559 
เ ป็ น แนวทา งกา รบริ ห า รจั ด กา ร  ผ่ า นกล ไ ก
คณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ  
ที่ส าคัญ เช่น คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงิน
อย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 

1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ และมีการเตรียม
บุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งบริหาร   
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 

- 

 

แนวปฏิบัติที่ดี  

 นายกสภามหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 31 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 32 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การน าข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ให้เห็นเป็นเชิง
ประจักษ ์

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการบริหารการเงินและ
งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย และเพิ่มการแสวงหารายได้ เพื่อ
การพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
หลักการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อให้การ
บริหารงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้บริหารส่วนงานอ่ืนๆ  

3. มหาวิทยาลัยควรก าหนดผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การน าข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ และมีการก ากับ
ติดตาม เช่น ปฏิทินการด าเนินงาน เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และควรมีการวางระบบการสื่อสารเพื่อช่วยในการปรับตัว
ของผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 33 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มหาวิทยาลยัไมม่ีตัวบ่งช้ีที่น าไปสูก่ารผลิตบณัฑิตที่
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ 
สามัคคี ส านึกดตี่อสังคม” 

 

 

 

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์และเป้าหมาย 
ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ ตลอดจนก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน  

2. มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการน าข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือแผนกลยุทธ์ 
ระยะ 5 ปี  

 

 

  



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 หน้า 34 
ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2556 
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