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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการก ากับและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 และ
ด าเนินการตาม กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ทั้งนี้  การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ถือเป็นการ
ด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยจักได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพื่อก ากับและพัฒนาคุณภาพการให้การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report) 
ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556 โดย รายงานผลการด าเนินงานตาม องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบ 
9 ด้าน จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2555-2558) จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจ านวน 14 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 37 ตัวบ่งชี้ น าเสนอ เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินตนเองถึงจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา และใช้ก าหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  1.1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย (โดยย่อ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยจัดอยู่ใน กลุ่ม ข สถาบัน
ที่เน้นระดับปริญญาตรี  โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เป็นหลัก เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ ภายในมีส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ท าหน้าที่ป ระสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย  
และพัฒนาระบบกลไกการประเมินคุณภาพให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงในระดับคณะ /หน่วยงานสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพใช้ตัวชี้วัด  9 
องค์ประกอบ ตามจุดเน้นของสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (สกอ.) 23 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ตามกลไกการประกันคุณภาพภายนอก  รอบสาม ของส านักงาน รับรอง มาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 14 ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดยรวบรวมได้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

              

                           

                      

                      

                               

                                

                       

                                

                                        



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-2- 

 

การด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ (สกอ.) คะแนนประเมินตนเอง 4.61 การด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” การด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพทั้งภายใน (สกอ.) รวมกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) คะแนนประเมินตนเอง 4.48 การด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดี” 

 

ทั้งนี้ เม่ือน าผลการด าเนินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในและภายนอก มาพิจารณา พบว่า กลุ่มตัว
บ่งชี้เชิงกระบวนการ และผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยในผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” (4.67 และ 5.00 
ตามล าดับ) ในขณะที่กลุ่มตัวบ่งชี้ปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับ “ดี” (4.26)  

ซึ่งหากพิจารณาตามมิติคุณภาพต่างๆ พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
คุณภาพ (ส2) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ดีมาก”  เกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้น ด้านการเรียนการสอน (4.15) และด้าน
การวิจัย (4.07) ที่อยู่ในระดับ “ดี” ในมุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ส3) พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
และการจัดการอุดมศึกษา อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4.65, 4.72 ตามล าดับ) และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคม อยู่ในระดับ “ด”ี (3.97) ในมุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่า ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” (4.71, 4.61, 4.76 ตามล าดับ) ส่วนด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม อยู่ในระดับ “ด”ี (3.82) แต่หากพิจารณาในมุมมองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีมีความพร้อมด้านกายภาพ ด้านการเงิน และด้านการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับ “ดีมาก” และด้านวิชาการ ยังอยู่ในระดับ “พอใช้” ส่วนมาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดี
มาก” ในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนการด าเนินงาน
ด้านการวิจัย อยู่ในระดับ “ดี” ซึ่งเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจักได้ตระหนัก
และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 

1.2 ผลการประเมินตนเองภาพรวม ระดับสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

5.00 ดีมาก - - 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 4.06 ด ี 4.15 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5.00 ดีมาก - - 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 4.84 ดีมาก 4.06 ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 4.75 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ. 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก - - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ด ี - - 

คะแนนการประเมินตนเอง 4.61 ดีมาก 4.48 ดี 

หมายเหต ุ(1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51  
 * หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีไม่น ามานับรวมผลการประเมินคุณภาพภายใน 
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2. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
 

ชื่อหน่วยงาน  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University) 

ที่ตั้ง  

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราธานี 34 190 มีเนื้อที่ประมาณ 
5,212 ไร่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 15 กิโลเมตร 

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ิมก่อตั้งเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปี พ.ศ. 2529 และจัดตั้งเป็นวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2530 โดยมี
รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย และเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)  จัดการเรียนการสอน ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือปีการศึกษา 2531 วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับสถานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 โดยมีการประกาศจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม และส านักวิทยบริการ   

ปีการศึกษา 2537 ประกาศราชกิจานุเบกษา จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2537  

ปีการศึกษา 2541 จัดตั้งคณะบริหารศาสตร์  

ปีการศึกษา 2542 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 134ก ลงวันที่ 27ธันวาคม 2542 

ปีการศึกษา 2546 จัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ -สาธารณสุข 
และคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  

ปีการศึกษา 2549 คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ปรับแยกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และคณะ
รัฐศาสตร ์

ปีการศึกษา 2552 จัดตั้งศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหารเพื่อตอบสนองนโยบายการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของชุมชน โดยเปิดสอน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตร
บริหารธุรกิจ และจัดให้มีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2553 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 1 
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ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ประกอบด้วย 
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์  คณะ
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนรวม 3 หน่วยงาน คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยทั้ง
ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ตาม มติสภามหาวิทยาลับอุบลราชธานี ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2555 เม่ือวันที่ 
30 มิถุนายน 2555 

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้เปิดอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อ
ให้บริการทางการรักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพ บริการทางการตรวจห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป  

สัญลักษณ์  ทรงเจดีย์แบบล้านช้าง หมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่
บนแท่นรองรับของเส้น  3 เส้น ดอกบัวมีสีกลีบบัว  อันหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี  และเส้น 3 เส้นที่
เป็นฐานรองรับดอกบัวนั้น หมายถึงแม่น้ าสายส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล 
ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อมจะเบ่งบาน  ให้ความดีงามแก่มหาชน ได้ชื่นชม ส่วนกลีบดอกบัว
ด้านล่างสองกลีบ หมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเป็นเปลือกหุ้มสถาบันส าหรับดอกตูมสามกลีบหมายถึง องค์พระ
รัตนตรัย สีน้ าเงิน ที่เป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้นมีความ หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรงและสีเหลืองสดที่เป็น
พื้น หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 ต้นกันเกราเป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไม้ยืนต้นชนิด
หนึ่งที่พบมากในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก  
"มันปลา"  และภาคใต้  เรียก "ต าแสง" หรือต าเสา  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Fegraea Fragrans Roxb. จัดอยู่ในวงศ์ Potaliaceae ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางถึงใหญ่ ล าต้นสูงถึง 2.5 เมตร ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน จะออกดอก
เป็นช่อสีเหลืองมีกลิ่นหอมขจรขจาย  ถึงแม้ต้นกันเกราจะขึ้นอยู่ในที่ดินอันขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ก็สามารถยืนต้นเจริญเติบโตได้อย่างงดงาม เนื้อไม้กันเกราแข็งแรงและทนทานมาก ปลวกไม่
สามารถท าลายได้ ทั้งยังมีน้ ามันในเนื้อไม้ ซึ่งช่วยรักษาเนื้อไม้ได้ดีและขัดเงาได้สวยงาม จึงเหมาะส าหรับน าไป
ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งและใช้เป็นไม้สร้างบ้านได้อย่างสวยงาม  
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

ปณิธาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

 วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

อัตลักษณ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดอัตลักษณ์โดยมุ่งเน้นผลผลิตของบัณฑิต คือ “สร้างสรรค์ สามัคคี 
ส านึกดีต่อสังคม” พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเพื่อประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ ซึ่งได้เสนอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมคร้ังที่ 14 / 2554 วันที่ 
24 ธันวาคม 2554 โดยมีกรอบแนวคิดในการก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน ” 
มหาวิทยาลัยมุ่งผลิต บัณฑิต ที่มีคุณภาพ โดยเน้น (1) ความเป็นผู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมใฝ่รู้และมี
จิตส านึกและความรับผิดชอบ (2) สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ
ในการประกอบอาชีพและมีความสุขในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( 3) พัฒนาตนเองให้ผู้ที่มี
ศักยภาพสูงให้สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน 

เอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดเอกลักษณ์ไว้ดังนี้ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ”พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 14/2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554 โดยแนวคิดของ
การก าหนดเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาถึงลักษณะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ ณ อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมีแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าสายวัฒนธรรมและเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียอาคเนย์ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา 
นักศึกษาและอาจารย์สามารถท ากิจกรรมวิชาการร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ในประเทศเพื่อนบ้านประชาคม
อาเซียน ที่กล่าวมาแล้วได้อย่างสะดวก เมื่อรัฐบาลประกาศการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน ในเรื่อง 1. การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล      
2. การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ 3. การส่งเสริมบทบาทของ
อุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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หมายเหตุ  *  เป็นส่วนงานภายในท่ีจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557) ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหาร 

รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
1 ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
2 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

4 รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

5 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตต ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

6 รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

คณบดี / 

ผู้อ านวยการส านัก 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพิจารณา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

สภาอาจารย ์

รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดังนี ้
1. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
3. ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 
4. ฝ่ายแผนและพัฒนา 
5. ฝ่ายวิชาการ 
6. ฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
7. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
8. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

สารสนเทศ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ดังนี ้
1. ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน 
2. ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
3. ฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงิน

และบัญช ี
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7 นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

8 ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญหลง 
(ด ารงต าแหน่ง 15 ส.ค.54 - 14 ส.ค.56) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

9 ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 
(ด ารงต าแหน่ง 15 ส.ค.54 - 14 ส.ค.56) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ ์
(ด ารงต าแหน่ง 15 ส.ค.54 - 14 ส.ค.56) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

11 นายโอภาส เขียววิชัย 
(ด ารงต าแหน่ง 15 ส.ค.54 - 14 ส.ค.56) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

12 ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร 
(ด ารงต าแหน่ง 20 ก.ย.56 - 19 ก.ย.58) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย 
(ด ารงต าแหน่ง 20 ก.ย.56 - 19 ก.ย.58) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

14 รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท ์
(ด ารงต าแหน่ง 19 ก.ย.56 - 19 ก.ย.58) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

15 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 
(ด ารงต าแหน่ง 20 ก.ย.56 - 19 ก.ย.58) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  

16 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมมนา มูลสาร 

(ด ารงต าแหน่ง 5 ส.ค.54 - 4 ส.ค.56) 
ประธานสภาอาจารย ์

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาด ี
(ด ารงต าแหน่ง 13 ส.ค.56 - 12 ส.ค.58) 

ประธานสภาอาจารย ์

19 นายนิกร วีสเพ็ญ    
(ด ารงต าแหน่ง 26 ก.พ.54 - 29 มี.ค.56) 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

20 นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป ์
(ด ารงต าแหน่ง 30 มี.ค.56 - 29 มี.ค.58) 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  
21 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

22 รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
23 ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา  คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
25 นายไท แสงเทียน คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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27 อาจารย์ชัช วงศ์สิงห ์
(ด ารงต าแหน่ง 22 ธ.ค.53 - 20 ธ.ค.55) 

คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

28 ดร.ฐิติ ภักดีวานิช 
(ด ารงต าแหน่ง 23 ธ.ค.55 - 22 ธ.ค.57) 

คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
30 นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 
31 นางอรอนงค์ งามชัด  รักษาราชการในต าแหน่งหัวหน้างานประสานงาน 

 

รายชื่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ประธานคณะกรรมการ  
1 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี 
 คณะกรรมการ  
2 รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ ์

(ด ารงต าแหน่งถึง 28 ก.พ. 57) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง 
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 เป็นต้นไป ) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3 รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ ์
(ด ารงต าแหน่งถึง 30 ก.ย. 56) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ 

 ดร.สิรินทิพย์ บุญม ี
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป ) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
9 ดร.สุรชัย จูมพระบุตร รษก.รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

และสารสนเทศ 
10 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง 

(ด ารงต าแหน่งถึง 28 ก.พ. 57)  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

11 ดร.สิรินทิพย์ บุญม ี
(ด ารงต าแหน่งถึง 30 ก.ย. 56)  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

12 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 
(ด ารงต าแหน่งถึง 30 ก.ย. 56)  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
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 นายนภดล พัฒนะศิษอุบล 
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป ) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

13 นางสาวจริยา อ่อนฤทธิ ์
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป ) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงิน
และบัญชี 

14 นายทรงพล อินทเศียร 
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 พ.ย. 56 เป็นต้นไป ) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน 

 คณบดี  
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ  

(ด ารงต าแหน่งถึง 28 ก.พ. 57) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ ์
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 เป็นต้นไป ) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

14 รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล 
(ด ารงต าแหน่งถึง 30 ก.ย. 56)  

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ ์
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป ) 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
18 ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ์   คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
19 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
20 ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
21 รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล  คณบดีคณะรัฐศาสตร์   
22 ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
23 อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ส านัก  

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์พงษ์รัตน์     ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท ์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
26 นายอรรถพงษ์ กาวาฬ รษก.แทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ 
27 นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ รษก.แทนผู้อ านวยการหัวหน้าส านักงานอธิการบดี 
 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

28 นายประวิทย์ อนัตวราศิลป์ ประธานกรรมการ 
29 นายชวลิต องควานิช กรรมการ 
30 เภสัชกรหญิงสุพิศศรี วัตนสิน กรรมการ 
31 เภสัชกรทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย กรรมการ 
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32 นายมีชัย แต้สุริยา กรรมการ 
33 นายปริญญา พิณทอง กรรมการ 
34 นางมงคล ตันสุวรรณ กรรมการ 
35 นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมการ 
36 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี กรรมการ 
37 นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ กรรมการ 
38 นายวัลลภ บุญพิพัฒน์ กรรมการ 
39 นายอ านาจ ผการัตน์ กรรมการ 
40 นางสุคนทิพย์ สินวิวัฒนกุล กรรมการ 
41 นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ กรรมการ 
42 นายจีระชัย ไกรกังวาน กรรมการ 
43 รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

ข้อมูล รายงานประจ าปี 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกองการเจ้าหน้าท่ี 

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม 88 หลักสูตร 
โดยแยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 47 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 27 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 14 หลักสูตร  

ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 1 3 1 5 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 - - 2 
3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 - - 1 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 11 8 3 22 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 6 5 5 16 
6. คณะเกษตรศาสตร ์ 3 3 2 8 
7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 1 - 1 2 
8. คณะศิลปศาสตร ์ 10 4 - 14 
9. คณะบริหารศาสตร ์ 8 2 1 11 
10. คณะนิติศาสตร ์ 1 - - 1 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 3 2 1 6 

รวม 47 27 14 88 

ข้อมูล ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 

 ปีการศึกษา 255 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (จ าแนกตามคณะ และ
ระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2) จ านวน 12,899 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
12,388 คน คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" เท่ากับ 11,370.08 และมีบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 679 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 16.75  
ต่อ 1 คน  

ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2556 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะเภสัชศาสตร์ 480 19 1 500 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 544 - - 544 

3. คณะพยาบาลศาสตร์ 163 - - 163 

4. คณะวิทยาศาสตร์ 1,491 112 21 1,624 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,097 135 41 2,273 

6. คณะเกษตรศาสตร์ 1,040 47 13 1,100 

 7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 234 - 8 242 

8. คณะศิลปศาสตร์ 1,356 44 - 1,400 

9. คณะบริหารศาสตร์ 2,759 50 2 2,811 

10. คณะนิติศาสตร์ 1,275 - - 1,275 

11. คณะรัฐศาสตร์ 949 18 - 967 

รวม 12,388 425 86 12,899 

ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 09/07/2557 
 

ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2556 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะเภสัชศาสตร์ 111 9 1 121 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 153 - - 153 

3. คณะพยาบาลศาสตร์ 45 - - 45 

4. คณะวิทยาศาสตร์ 516 64 7 587 
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คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 621 38 15 674 

6. คณะเกษตรศาสตร์ 311 21 4 336 

7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 84 - - 84 

8. คณะศิลปศาสตร์ 463 20 - 483 

9. คณะบริหารศาสตร์ 986 25 - 1,011 

10. คณะนิติศาสตร์ 374 - - 374 

11. คณะรัฐศาสตร์ 382 19 - 401 

รวม 4,053 196 90 4,339 

ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา และส านักบัณฑิตศึกษา เมื่อวันท่ี 8 ส.ค. 2557 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ในปีการศึกษา 2555 จ านวน  
2,968 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 2,757 คน คิดเป็นร้อยละ 92.89 ผู้ส าเร็จในหลักสูตร
ปริญญาโท จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 และผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.28 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะเภสัชศาสตร์ 99 2 - 101 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 96 - - 96 

3. คณะพยาบาลศาสตร์ - - - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์ 320 62 8 390 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 433 36 4 473 

6. คณะเกษตรศาสตร์ 213 13 1 227 

8. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 30 3 8 41 

5. คณะศิลปศาสตร์ 299 16 - 315 

6. คณะบริหารศาสตร์ 732 18 12 762 

9. คณะนิติศาสตร์ 220 - - 220 
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คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

10. คณะรัฐศาสตร์ 315 23 5 343 

รวม 2,757 173 38 2,968 

ข้อมูลกองแผนงาน 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น  1,541 คน โดยแยกเป็นสายวิชาการ  679 คน 
และสายสนับสนุน 862 คน คิดเป็นสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายสนับสนุน เท่ากับ 1.27 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2556 

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 679 คน โดยมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี 24 คน (ร้อยละ 3.53) คุณวุฒิปริญญาโท 318.5 คน (ร้อยละ 46.9 1) และคุณวุฒิปริญญาเอก 336.5 คน 
(ร้อยละ 49.56) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบัติงา
น 

ลา
ศึกษา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. คณะเภสัชศาสตร์ 53 12 11 12 42 41 16 8 0 65 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข 
47 8.5 1 31 23.5 47.5 7 1 0 55.5 

3. คณะพยาบาลศาสตร์ 18.5 0 0 13 5.5 16.5 2 0 0 18.5 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 124.5 5 1 37.5 91 76.5 42 11 0 129.5 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 72.5 3 2 22 51.5 30 37.5 7.5 0.5 75.5 
6. คณะเกษตรศาสตร์ 63 2 1 13 51 33 23 9 0 65 
7. คณะศิลปประยุกต์และ

การออกแบบ 
21 0 0 15 6 13 6 2 0 21 

8. คณะศิลปศาสตร์ 103.5 19 6 78.5 38 101 18.5 3 0 122.5 
9. คณะบริหารศาสตร์ 62.5 6 0 51.5 17 64.5 4 0 0 68.5 
10. คณะนิติศาสตร์ 22 3 2 21 2 21 4 0 0 25 
11. คณะรัฐศาสตร์ 22 11 0 24 9 31 0 1 1 33 

รวม 609.5 69.5 24 318.5 336.5 475 160 42.5 1.5 679 
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2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2556 

ปีการศึกษา 255 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 862 คน โดย เป็น
ข้าราชการ  172 คน (ร้อยละ 19.95) พนักงานมหาวิทยาลัย  369 คน (ร้อยละ 42.81) ลูกจ้างประจ า 110 คน (ร้อย
ละ 12.76) และลูกจ้างชั่วคราว 211 คน (ร้อยละ 24.48) ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2556 แยกคณะ/ หน่วยงาน ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวมท้ังหมด 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 8 21 4 8 41 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 1 57 1 13 72 

3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 2 7 0 5 14 

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 23 29 9 19 80 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 16 21 12 31 80 

6. คณะเกษตรศาสตร ์ 22 6 39 6 73 

7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 0 11 0 8 19 

8. คณะบริหารศาสตร ์ 0 25 0 3 28 

9. คณะศิลปศาสตร ์ 4 23 3 13 43 

10. คณะนิติศาสตร์ 1 15 0 3 19 

11. คณะรัฐศาสตร ์ 0 13 0 8 21 

12. ส านักวิทยบริการ 20 16 8 2 46 

13. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4 14 0 1 19 

14. ส านักงานอธิการบด ี 71 101 34 77 283 

15. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์ 0 10 0 10 20 

16. ศูนยก์ารเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 4 4 

รวม 172 369 110 211 862 

ข้อมูล เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี http://www.dms.ubu.ac.th/ ณ วันท่ี 8 ส.ค. 2557 
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ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  

งบประมาณ  

ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน เป็นเงิน  1,136,633,000 บาท จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน    
638,032300 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 498,600,700 บาท มีอัตราการเพิ่มของงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 
6.70 จ านวนเงิน 40,088,300 บาท และอัตราการเพิ่มของงบประมาณเงินรายได้ร้อยละ 4.15  จ านวนเงิน  
19,887,100  บาท ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย จ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ  2550 - 2556 ดังนี้ 

                

 
ข้อมูล รายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556  

 
 

อาคารสถานที่ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพื้นที่ตามที่ตั้งจ านวน 5,212 ไร่ และพื้นที่จากศูนย์การจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งฯจ านวน 1 ,134 ไร่ รวมทั้งสิ้น 6,346 ไร่ โดยจัดสรรเพื่อเป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ จ านวน 31 
อาคาร คิดเป็นพื้นที่ส าหรับห้องเรียน 24,876.20 ตารางเมตร และห้องปฏิบัติการ 22,854 ตารางเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 
100,000,000 
200,000,000 
300,000,000 
400,000,000 
500,000,000 
600,000,000 
700,000,000 
800,000,000 

1 2 3 4 5 6 7
จัดสรร 581,471,3 610,197,5 704,760,5 493,710,0 649,537,9 597,944,0 574,656,4

เบิกจ่าย 464,137,8 499,534,5 576,392,0 416,883,3 556,887,2 343,618,4 497,110,0

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2556
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือการประชุมคร้ังที่ 9/2553 วันที่ 26 ธ.ค. 2553 ซึ่งปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าว โดยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1) จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นหลักของการ
ควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) เพื่อพร้อมรับการประเมินและรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก 

2) ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อท าหน้าที่พัฒนา 
บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
มุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจัดตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานด้านคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงาน  เพื่อกระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4) ก าหนดให้มีปัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขเวลาที่ต้องบรรลุเพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและค านึงถึงมาตรฐานการอุดมศึกษา 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องและน าผลการ
ประเมินคุณภาพมาพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัยโดยสนับสนุนให้มี
ระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นองค์กรที่มีการจัดการองค์ความรู้  
(Knowledge Management) ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สังคมภายนอกรับทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

7) ส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบงาน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
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8) สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆให้เป็น
ระบบที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 

 

2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มาตรา 5 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมาตรา  47 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ.2542 ได้บัญญัติระบบ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 ข้อ 35 วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แต่ละคณะ
วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในตามแผนที่ก าหนดระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยตามรอบการด าเนินงาน คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

3. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการต่างๆ เพื่อ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดตามโครงสร้างการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 

ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้า
หน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ภาควิชา/ สาขาวิชา/ ฝ่าย 

ส านักงานประกันฯ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 

1) มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย เม่ือการประชุมคร้ังที่ 9/2553 วันที่ 26 ธ.ค. 2553 

2) มหาวิทยาลัยจัดให้มีงานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2544 เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และเมื่อปีการศึกษา 2555 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการโดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานเป็น “ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ” ก าหนดให้การบริหารจัดการขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน 

3) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม และประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการเสนอแนว
ทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา โดยก าหนดให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่เก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน การก ากับติดตาม และประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และ
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย เม่ือการประชุมคร้ังที่  12/2556 วันที่ 1 
ตุลาคม 2556  ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และภาควิชา  

4) มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2556 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการประกันคุณภาพภายในของภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยดังนี้ 

 ระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการ 9 องค์ประกอบ 37 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)  23 ตัวบ่งชี้  
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ. รอบสาม)    14 ตัวบ่งชี้  

 ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ด าเนินการ 9 องค์ประกอบ 36 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)   23 ตัวบ่งชี้  
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ. รอบสาม)    13 ตัวบ่งชี้  

 ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ด าเนินการ 3 องค์ประกอบ (2, 4, 5) 15 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)      6 ตัวบ่งชี้  
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ. รอบสาม)    9 ตัวบ่งชี้  

 ระดับส านัก ด าเนินการ 4 องค์ประกอบ (1, 7, 8, 9) แบ่งเป็น 
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)      7 ตัวบ่งชี้  
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ. รอบสาม)    1 ตัวบ่งชี้  
- ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามภารกิจหลักอย่างน้อย        3 ตัวบ่งชี้  
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5) มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในตามแผนที่ก าหนดระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยตามรอบการด าเนินงาน คือ 3 เดือน 6 
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

6) มหาวิทยาลัยมีการประชุม/สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

7) ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน โดยจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในร่วมกันตามกลุ่มสาขา ทั้งในการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะ/ส านัก โดยใช้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในชุดเดียวกัน 

 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
1) ควรจัดท าการประเมินตัวบ่งช้ีของแผนกล

ยุทธ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในรอบ 6 เดือน และ 
รอบ 9 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
และน าข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในรอบการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีโดยคระกรรการฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย       

2) ควรน าแผนกลยุทธ์ท่ียังไม่สามารถ
ด าเนินการบรรลุผลมาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการปรับปรุงแผน 

มหาวิทยาลัยได้มีการน าผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่างๆที่ก าหนด
ในแผนกลยุทธ์มาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และน าไปวางแผน ปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และก าหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน ในการ
ประชุมทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2557 โดยใช้เอกสารผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนกล
ยุทธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 -2556 มาประกอบการประชุม 

3) ควรมีการจัดท ารายงานแผน-ผลและ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ใน
ทุกพันธกิจกับแผนปฏิบัตติิการประจ าปีในทุกพันธ
กิจ 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผน-ผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย และได้วิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการโดยการจัดท าสรุป
ความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
1) ควรมีการจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรทั้งด้านจ านวน คุณวุฒิและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการหรือหรือต าแหน่งที่สูงข้ึนใน
อนาคตอย่างเป็นระบบ 

 

มหาวิทยาลัย  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรทุนการศึกษา
ให้ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 5 ทุน และสนับสนุนบุคลากรให้
ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ เพิ่มขึ้น จ านวน 2 ทุน 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

2) คณาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีสัดส่วนน้อยและมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพค่อนข้างน้อย 

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 

2. จัดโครงการสัมมนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันท่ี 26 มีนาคม 2557 

3. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันท่ี 20 กันยายน 
2556 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ที่ออกเพิ่มเติม และให้
บุคลากรถือปฏิบัติ 

4. จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และส่ง
ให้แต่คณะ/วิทยาลัย รวมทั้งหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้า
กลุ่มวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

3) ควรมีการสร้างมาตรการให้กับบุคลากรทุก
ระดับได้แก่ ประธานหลักสูตร อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของแต่
ละภาคส่วนในการด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม
การเรียนการสอน เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ. 7) และการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 ณ 
อาคารเทพรัตนศิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ประธาน
หลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) และการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
1) ควรมีการจัดท าแผนและก าหนดตัวบ่งช้ี

เพื่อวัดความส าเร็จของแผนการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุก
ด้าน 

มหาวิทยาลัยมีจัดท าแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปี
การศึกษา 2556 ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านให้สอดคล้องกับปรั ชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการ
ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใต้การด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา
และชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา 
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2) ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนี้ 

1. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ( UBU JOB Fair 2014) 
วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 

2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ราย
คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้ศิษย์เก่า
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ TOEIC / คณะเภสัชศาสตร์ จัด
โครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพและติดตามข้อมูล
ศิษย์เก่า  และโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ยาใหม่ ส าหรับเครือข่าย
เภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

งานกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับงานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ  
ได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปี
การศึกษา 2555  เพื่อน ามาปรับปรุงและน ามาพัฒนาการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปีการศึกษา 2556  ดังนี้   

1. จัดให้มีสนามกีฬาเพ่ือรองรับการให้บริการแก่นักศึกษามากขึ้น  
ปรับปรุงโดย  งานกิจกรรมนักศึกษาประสานงานกีฬา ส านักงาน

พัฒนานักศึกษา จัดท าแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556  โดย
ได้ของบประมาณในการจัดสร้างสนามกีฬา คือ สนามฟุตซอลและสนาม
ยิงปืน โดยระบุถึงเหตุผลความจ าเป็นในการให้บริการแก่นักศึกษาที่ให้
ความสนใจในการเล่นกีฬามากยิ่งข้ึน เพื่อเสนอกองบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาเบื้องต้น ได้
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดสร้างสนามกีฬาดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติการสร้างสนามฟุตซอล
และสนามยิงปืน ส าหรับให้บริการแก่นักศึกษาเป็นที่เรียบร้อย   

2. เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามสถานที่ต่างๆ  
ปรับปรุงโดย ในเบื้องต้น ตามนโยบายการผลักดันให้มีการปรับปรุง/

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น สโมสรนักศึกษา จึงได้ลงพื้นที่ส ารวจตาม
สถานท่ีต่างๆ ได้พบว่าบางสถานท่ีมีหลอดไฟช ารุดและบางสถานท่ียังมี
ความสว่างไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงได้แจ้งไปยังกองบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อขอความอนุเคราะห์ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างใน
สถานท่ีที่ต้องซ่อมแซมหรือเพิ่มเติม  เพ่ือให้เกิดความสว่างเพิ่มขึ้นซึ่งเป็น
การลดจุดเสี่ยงท่ีอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ตลอดจนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษา บุคลากร อาจารย์หรือบุคคลทั่วไปท่ี
สัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้รับการพิจารณาจาก
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ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม/ปรับปรุงของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

4) ควรมีการผลักดันให้มีการจัดตั้งชมรม
ศิษย์เก่าและส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
คณะและศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น 

มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของศิษย์เก่า  จึงได้ผลักดันให้ศิษย์
เก่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น 

1. งานสวัสดิการนักศึกษา  ให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาท่ีขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุน
การบริหารงาน ก ากับติดตามการด าเนินงาน เพื่อให้การบริหารกองทุน ฯ 
เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ 

2. จัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมกับคณะและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  
1) ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์เขียน

บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น ตลอดจนมีการสนับสนุนให้ผลิต
ต าราและหนังสือมากข้ึน 

มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่อาจารย์และนักวิจัย 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่มากยิ่งข้ึน ดังนี้  

1) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ
และวิจัย”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้  ความเข้าใจในการ
เขียนบทความทางวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งให้นักวิจัย
อาวุโสพบนักวิจัยหน้าใหม่ เกิดการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2556  มีผู้เข้าร่วม 20 คน 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้  ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัย และพัฒนา
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างวันท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2556 ณ 
ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มีผู้เข้าร่วม 50 คน 

มหาวิทยาลัย  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากเงินรายได้ เพื่อให้บุคลากรน าผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ในวงการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมี
ประกาศแจ้งเวียนเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการรับทุนให้คณาจารย์รับทราบ 
และรอบปี 2556 มีผู้เสนอขอรับทุน ดังนี ้

1) การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ Oral Presentation ใน
ต่างประเทศจ านวน 20 ทุน เป็นเงิน 704,969.95 บาท 

2) ค่าลงทะเบียนน าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการแบบ Oral 
Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศไทย
จ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท 

3) ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
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- ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จ านวน จ านวน 21 ทุน เป็นเงิน 200,000.00 บาท 

- ค่าตอบแทนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 4 ทุน เป็น
เงิน 20,000.00 บาท 

4) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ จ านวน 9 ทุน เป็นเงิน 79,776.38 บาท 

2) ควรส่งเสริมและสร้างแรงจูงให้คณาจารย์
ขอทุนวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบ/ประกาศ และมีการมอบอ านาจการ
ด าเนินงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการท างาน ตลอดจนส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้นักวิจัยขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากข้ึน ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมอบอ านาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการลงนามในข้อเสนอ
โครงการวิจัย ยืนยันการรับทุน และลงนามในสัญญารับทุนจากหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการเสนอเอกสารท าให้การส่งเอกสารเพื่อ
เสนอขอทุนวิจัยและยืนยันการรับทุนวิจัยสามารถด าเนินการได้รวดเร็วข้ึน 

2) มหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการใช้
จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการน าส่งเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ส่งกองคลัง พ.ศ. 2556 เพื่อช่วยนักวิจัยในการลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
และการจัดท าเอกสาร 

3) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการเป็นประชาคมวิจัย
เพื่อรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หา
รูปแบบการหนุนเสริมงานวิจัยรับใช้สังคมในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง
ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเวทีถอดบทเรียนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานวิจัย การจัดเสวนา “ท าอย่างไรให้
ได้รับทุนวิจัย”และ “เตรียมตัวไปท างานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศกันเถอะ” โดยนักวิจัยที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากรได้แก่ 
ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ บุคลากรดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2555 สายการเรียนการสอนและงานวิจัย 

4) จัดเสวนา “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมืออาชีพ” โดย 
ผศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ ผู้ประสานงานชุดโครงการของ สกว. และ ผศ.
ดร.รักเกียรติ จิตคติ นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก อาทิ สกว., สวทช., สนพ. เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยและน าผลการประเมินไปปรับปรุงให้ชัดเจน 

คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัย เมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 ได้ก าหนด
ตัวช้ีวัดและแนวทางการประเมินผลส าเร็จการบูรณาการงานบริการ
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วิชาการกับการเรียนการสอนไว้ 2 ระดับ คือ ระดับแผนงานและระดับ
โครงการ ซึ่งมีแนวทางการประเมิน ดังนี้ 

1.  ระดับแผนงาน  มหาวิทยาลัยโดยส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยเป็นผู้ท าการประเมิน โดยก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินไว้
ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2 ตัวช้ีวัด คือ  

  - จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน ค่าเป้าหมาย 70 โครงการ  

  - ร้อยละของโครงการที่มีการบูรณาการส าเร็จตามแผน ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80  

จากตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยได้ประเมินผลการด าเนินงานระดับแผนปฏิบัติการ
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 พบว่า มีจ านวนโครงการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งหมด 72 โครงการ ในจ านวนนี้มีโครงการ
ที่บูรณาการส าเร็จตามแผนจ านวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 

2. ระดับโครงการ  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยได้จัดท าแบบ
ประเมินผลส าเร็จไว้ 2 ชุด ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยแบบประเมิน
เน้นความรู้ ประสบการณ์ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา   

เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงานแล้วเสร็จ ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งรายงานการประเมินผลส าเร็จการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ส่งให้กับมหาวิทยาลัย  เช่น 
โครงการ หมอยาเคลื่อนที่ ครั้งท่ี 3 คณะเภสัชศาสตร์  โครงการศึกษาสุข
ภาวะชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการบริการ
ส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นต้น 

จากการประเมินผลการด าเนินงานท้ังหมด ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย ได้น าเสนอผลต่อคณะกรรมการฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
2/2556 และที่ประชุมมีมติ ให้ตรวจสอบผู้รับผิดชอบโครงการที่คาดว่าจะ
ได้รับงบประมาณประจ าปี 2557 และเคยได้รับงบประมาณประจ าปี 
2554-2555 ที่ก าหนดแผนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนแล้ว แต่ยังไม่ด าเนินการ ให้ส่งรายงานหรือหลักฐานท่ีแสดงผล



รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 

 

-28- 

 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

การบูรณาการให้มหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 หากไม่
ส่งผลการด าเนินงาน จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การเช่ือมโยงการน าผลการประเมินการบูรณาการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ปรับปรุงรูปแบบการ
เขียนรายงานผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับ
สมบูรณ์ ให้มีการอธิบายความเช่ือมโยงระหว่างการด าเนินงานโครงการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ว่ามีการเช่ือมโยงกันอย่างไร ได้รับ
ความรู้จากกการเข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยเพียงใด และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารจัดการ  
1) ควรมีระบบและแผนระบบสารสนเทศท่ี

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะโดยครอบคลุม
การใช้ทรัพยากรและระบบการป้องกันความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักคอมพิวเตอร์ฯ จัดให้มีการ
จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ( Information System Plan) โดยมี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2552–2556เป็นแผนหลัก และมีส านักคอมพิวเตอร์ฯ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าท่ีก ากับ ดูแลระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  และได้มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การใช้้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี  เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศท้ังใน
ระดับส านักและระดับมหาวิทยาลัย  

นอกจากน้ี จัดให้มีกระบวนการพิจารณาทบทวนการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย(ฉบับปรับปรุง) ซึ่ง
อยู่ในระหว่างการพิจารณายกร่างแผน 

2) จัดให้มีระบบป้องกันความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยทุกระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานจะต้องท าการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้
งานระบบทุกระบบทุกครั้ง พร้อมท้ังการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใน
ทุกระดับ 

2) ควรสร้างความเข้าใจและเสริมทักษะใน
กระบวนการด้านการจัดการความรู้ให้มากข้ึน 

มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการความรู้ทั้งใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้  

ภายในมหาวิทยาลัย  
1. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าแผนและรายงานผลการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 
2. จัดโครงการ UBU Show and Share 2014 ผลงานท่ีเป็น

ความส าเร็จและความภาคภูมิใจ : แนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2557 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

3. จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว เมื่อวันท่ี 24-26 
กรกฎาคม 2557  
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อ
วันท่ี 30-31 มกราคม 2557 

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันท่ี 
29-30 พฤษภาคม 2557 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
1) ควรมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อ

เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนด้าน
การเงิน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย ฯ โดยกองคลัง ได้ท าการ
วิเคราะห์งบการเงินในส่วนของแหล่งที่มาของรายได้รวมทั้งมหาวิทยาลัย 
สรุปร้อยละของรายได้ของคณะ ต่างๆ ท่ีได้รับจัดสรรเงิน แล้วน าไปท าการ
วิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อบุคลากรต่อคน เพื่อศึกษารายได้และ
ค่าใช้จ่ายของงบบุคลากรต่อคน 

2) ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและต้นทุน
ในรายกิจกรรม เช่น ความคุ้มทุนของหลักสูตรที่
เปิดสอน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เป็นต้น 

- อยู่ระหว่างการด าเนินงาน - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1) ควรมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ภายใต้การมี
ส่วนร่วม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

เครือข่ายภายใน 
ส าหรับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อเป็นการ

ติดตามการด าเนินการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรใน
แต่ละคณะ/ส านัก ภายในมหาวิทยาลัย  โดย ปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วย  
การจัดประชุมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  และการจัด
ประชุมติดตามการด าเนินงานตาม 9 องค์ประกอบ   

เครือข่ายภายนอก 
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน



รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 

 

-30- 

 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2556 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่าย C-ประเด็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หรือ (C-IOA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีโครงการที่มหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ วันท่ี 9-10 ม.ิย.2556  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันท่ี 28-29 เมษายน 2557 

- โครงการประชุมประชาพิจารณ์ เรื่องตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 วันท่ี 
26 พฤษภาคม 2557  

2) ควรเพิ่มการวิเคราะห์เช่ือมโยงของการ
ปรับปรุงผลการด าเนินตามข้อเสนอแนะการ
ประกันคุณภาพท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ  เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2556 วันท่ี 26 ตุลาคม 
2556 ในการนี้มติที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในไปด าเนินการเพื่อ
พัฒนาผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมและให้แจ้งผู้บริหารและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัยพิจารณาน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาและ
ด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า   มีการก ากับติดตามให้คณะ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนาและรายงานผลการด าเนินงานตามรอบ
ระยะเวลาการรายงานข้อมูล   
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3. ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 
ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  1 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์

มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00 

 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีแผนกลยุทธ์ที่สอดรับกับการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยควรน าผลการด าเนินการตามแผน กลยุทธ์ฯ มาวิเคราะห์ในส่วนที่ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ผลการด าเนินงานสัมฤทธิผลที่สูงขึ้น 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน 

 
 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2551–2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551 – 2554) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนแ ผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2554 ( UBU_P_1.1-1-1) เมื่อวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2554 โดยการทบทวน ปรับปรุงค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด ท่ีจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2556 โดยการประชุมร่วมกับคณะ/ส านักต่างๆ และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการฝุายวางแผนของมหาวิทยาลัย ( UBU_P_1.1-1-2 ) และ
ถ่ายทอดสู่คณะ/ส านักเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ต่อไป (UBU_P_1.1-1-3) 

 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมช้ีแจง ถ่ายทอด และมอบหมายตัวช้ีวัดต่างๆ ของ
แผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  โดยบรรจุวาระแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
คณะกรรมการฝุายวางแผนของมหาวิทยาลัย( UBU_P_1.1-2-1) ซึ่งในท่ีประชุม
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกคณะ/ส านัก/วิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆน าไปจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยต่อไป 
(UBU_P_1.1-2-2) 

 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการ แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
ครบ 4 พันธกิจ โดยกองแผนงานจัดให้มีการประชุมพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 ( UBU_P_1.1-3-1) ร่วมกับคณะ/ส านัก โดยกอง
แผนงานได้แจ้งโครงการหลักของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งช้ี ค่าเปูาหมาย และ
ผู้รับผิดชอบท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 ( UBU_P_1.1-3-
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน 
2) ให้ทุกคณะ/ส านัก ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี ค่าเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/ส านัก ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
(UBU_P_1.1-3-3) 

 

 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและค่า
เปูาหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

มหาวิทยาลัยก าหนดตัวบ่งช้ี ของแผนกลยุทธ์  มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 
2556 (UBU_P_1.1-4-1) ในช่วงระยะเวลาการจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
และแจ้งเวียนแผนดังกล่าวให้กับคณะ/ส านัก ทบทวนและก าหนดเปูาหมายการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม/
โครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 (UBU_P_1.1-4-2) 

 

5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงานด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ( UBU_P_1.1-5-1) โดยคณะ/หน่วยงานได้มีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ (UBU_P_1.1-5-2) 

 

 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการติดตาม ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน โดยมหาวิทยาลัยได้ รายงาน
ผลงานดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ใน
การประชุมครั้งท่ี 3/2556 (UBU.1.1-6-1) และครั้งท่ี 9/2556 (UBU.1.1-6-2) 

 

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์  โดยได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
9/2556 (UBU_P_1.1-7-1) และ น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งที่ 
10/2556 (UBU_P_1.1-7-2)  

 

 

8. มีการน าผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผน กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงตัวช้ีวัดที่มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนด (UBU_P_1.1-8-1) และมหาวิทยาลัยได้น า
ผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  จัดประชุมเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยรอบครึ่งแผนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ( UBU_P_1.1-8-2) และ 
(UBU_P_1.1-8-3) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 บรรลุเปูาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.1-1-1 
UBU_P_1.1-1-2 

 
  UBU_P_1.1-1-3   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6 / 2554  
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฝุายวางแผนมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

UBU_P_1.1-2-1   
 

UBU_P_1.1-2-2 
 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฝุายวางแผนมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 
ตารางการถ่ายทอดความรับผิดชอบตัวช้ีวัดต่างๆของแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

UBU_P_1.1-3-1 
UBU_P_1.1-3-2 

 
UBU_P_1.1-3-3 
UBU_P_1.1-3-4 

รายงานการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556  
ตารางแสดง การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัย 
สรุปโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
กระบวนการ/ขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ า 

UBU_P_1.1-4-1 
UBU_P_1.1-4-2 

สรุปตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2556  
สรุปตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2556  

UBU_P_1.1-5-1 
UBU_P_1.1-5-2 

บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

UBU.1.1-6-1 
UBU.1.1-6-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 5 มีนาคม 2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2556 วันท่ี 6  สิงหาคม 2556 

UBU_P_1.1-7-1 
UBU_P_1.1-7-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2556 6  สิงหาคม 2556 
รายงานการประชุมสภามหามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2556 วันท่ี 31  สิงหาคม 2556 

UBU_P_1.1-8-1 
UBU_P_1.1-8-.2 

 
UBU_P_1.1-8-3 

รายงานการประชุมสภามหามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11 / 2555 
โครงการ “ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2555 – 
2559) มหาวิทยาลัย” 
แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  2 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 2 ข้อ 2.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 49.56 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30.04 2.50 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 ข้อ 3.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 5 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 83.76 4.19 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิต ป.ตรี ป.โท และ ป.เอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ค่าเฉลี่ย 4.07 4.07 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์ฯ 

ร้อยละ 81.57 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์ฯ 

ร้อยละ 72.41 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย ์ ค่าเฉลี่ย 3.85 3.21 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.06 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.  4.15 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-36- 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1) มหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศในการติดตามและการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF MAPPER) และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ (D4L+P) 
2) มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน

การสอน และการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย 

 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1) มหาวิทยาลัย ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ เทคนิคในการด าเนินงานในระบบสารสนเทศการบริหาร

หลักสูตรแก่คณาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2) มหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงการด าเนินงาน การติดตาม การก ากับดูแลให้หลักสูตรไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย ( UBU_P_2.1-1-1) เพื่อแจ้งให้
ทุกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าได้ถือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้จัดท าคู่มือการบริหารงาน
วิชาการ (UBU_P_2.1-1-2) ที่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนในการด าเนินการเปิด
หลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนบปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็น
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลจากคณะ
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

กรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานหลักสูตร
ตามเอกสารหลักฐาน  (UBU_P_2.1-1-3) ซึ่งการด าเนินงานต้องผ่านสภาอนุมัติ
ก่อนจึงด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อไป  ปีการศึกษา  
2556 มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 88 หลักสูตร (UBU_P_2.1-1-4) 
เป็นหลักสูตรที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติแล้ว จ านวน 79 
หลักสูตร อยู่ระหว่างรอปิดหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร  และมีหลักสูตร ที่
ด าเนินการ เปิดใหม่ในรอบปีการศึกษา 2556 จ านวน 7 หลักสูตร ซึ่งจะรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป (UBU_P_2.1-1-5) ได้แก่  

1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  
3) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
4) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย             
5) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  
6) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
7) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร์   
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีการปรับปรุง จ านวน 3 หลักสูตร คือ 
1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  
2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
3) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  

 
 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัย ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข การปิดหลักสูตร โดยจัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย ( UBU_P_2.1-2-1) ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการ
ปิดหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจะเสนอเรื่องผ่านส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีการด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอปิดหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ในการอนุมัติปิดหลักสูตร ( UBU_P_2.1-2-2) และแจ้งการ
ปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ส าหรับในรอบปีการศึกษา 2556 มีหลักสูตรที่เสนอปิด
หลักสูตร 3 หลักสูตร (UBU_P_2.1-2-3) ได้แก่  

1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย์  
2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  
3) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 

 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ

มหาวิทยาลัย โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าแบบฟอร์มการ
จัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์  มาตรฐานทุกระดับ  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และก ากับตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่อง  หาก
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานจะไม่ได้รับการเสนอ  ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง 
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผล
การด าเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณี  ที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลาง
ที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย(หมายเหตุ : 
ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัย  
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา  2556 มีคณะวิชาที่มีการด าเนินงานเป็นไป

ตามเกณฑ์ข้อนี้ มีเพียง 7 คณะ (UBU_P_2.1-3-1) ได้แก่  
1) คณะเภสัชศาสตร์  
2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
3) คณะพยาบาลศาสตร์  
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5) คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
6) คณะศิลปศาสตร์ และ 
7) คณะนิติศาสตร ์ 
ดังนั้น ท าให้ผลการด าเนินงานภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ข้อนี้ 

 
 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ
มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่
ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

ระดับมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เป็นท่ีรับผิดชอบก ากับ 
ดูแลการด าเนินการของงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ  มี
คณะกรรมการประจ าคณะ ก ากับดูแล การด าเนินการหลักสูตรในระดับคณะ  

ระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัย ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
(UBU_P_2.1-4-1) เป็นผู้ดูแลในการด าเนินงานของหลักสูตร  และมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  (UBU_P_2.1-4-2) ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ปีการศึกษา 2556 พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์นี้ 
(UBU_P_2.1-4-3) จ านวน 6 คณะ ได้แก่  1) คณะเภสัชศาสตร์ 2) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3) คณะพยาบาลศาสตร์ 4) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 5) คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และ 6) คณะนิติศาสตร ์ 

ดังนั้น ท าให้ผลการด าเนินงานภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อนี้ 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและ
มีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตร
ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุก
หลักสูตร 

ระดับมหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เป็นท่ีรับผิดชอบ
ก ากับ ดูแลการด าเนินการของงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับคณะ มีคณะกรรมการประจ าคณะ ก ากับดูแล การด าเนินการหลักสูตร
ในระดับคณะ  

ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร (UBU_P_2.1-4-1) เป็นผู้ดูแล
ในการด าเนินงานของหลักสูตร และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
(UBU_P_2.1-4-2) ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 พบว่า คณะที่มีหลักสูตร
ด าเนินงานครบทุกตัวบ่งช้ี  จ านวน 1 คณะ คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบ 2 หลักสูตร (UBU_P_2.1-5-1) ดังนั้น ท าให้ผลการ
ด าเนินงานภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อนี้ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

2 ข้อ 2 ข้อ 2.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 2 ข้อ 2.00 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.1-1-1   
 

UBU_P_2.1-1-2 
UBU_P_2.1-1-3 
UBU_P_2.1-1-4 
UBU_P_2.1-1-5 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553   
คู่มือการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านหลักสูตร 
สรุปรายชื่อหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จ านวนหลักสูตร 88 หลักสูตร   
สรุปจ านวนและรายชื่อหลักสูตรเปิดใหม่และปรับปรุง ในปีการศึกษา 2556   

UBU_P_2.1-2-1 
UBU_P_2.1-2-2 
UBU_P_2.1-2-3 

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. 2552  
ขั้นตอนการเสนอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
สรุปรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ปิด ในปีการศึกษา 2556 

UBU_P_2.1-3-1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.1 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.1-4-1 
UBU_P_2.1-4-1 
UBU_P_2.1-4-3 

ประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพร้อมอ านาจหน้าท่ี 
ประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพร้อมอ านาจหน้าท่ี  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.1 

UBU_P_2.1-5-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.1 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน มหาวิทยาลัย/คณะ สามารถ เลือกใช้ เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้น

ไป หรือ 
2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีปีการศึกษา 2556 

 
24 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาโทปีการศึกษา 2556 318.5 คน 
3. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษา 2556 336.5 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 679 คน 
5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 49.56 ร้อยละ 
6. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป) 5.00 คะแนน 
กรณีที่ 2   
1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษา 2556 49.56 คน 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 46.97 ร้อยละ 
3. ค่าเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

= ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีการศึกษา 2556 ลบด้วย ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีการศึกษา 2555 

2.59 ร้อยละ 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป) 2.16 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 48.20 ร้อยละ 46.97 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้    (เลือกใช้กรณีที่ 1) 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 46.18 ร้อยละ 49.56  5.00 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I_2.2-1-1 ตารางแสดงคุณวุฒิอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2556  
UBU_I_2.2-1-2 รายชื่ออาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน  มหาวิทยาลัย/คณะ สามารถ เลือกใช้ เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0–5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป  
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ผลการค านวณ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 

 
204 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ท่ีมีต าแหน่งอาจารย์ 475 คน 
3. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ท่ีมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 160 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 42.5 คน 
5. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ 1.5 คน 
6. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 679 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 30.04 ร้อยละ 
8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 2.50 คะแนน 
กรณีที่ 2   
1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 30.04 คน 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 27.82 ร้อยละ 
3. ค่าเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2556  
ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2555 

2.22 ร้อยละ 

4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป) 0.93 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 28.42 ร้อยละ 27.82 2.32 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้     (เลือกใช้กรณีที่ 1) 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 27.11 ร้อยละ 30.04 2.50 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I_2.3-1-1 ตารางแสดงต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2556  
UBU_I_2.3-1-2 รายชื่ออาจารย์ประจ า และต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
1. มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ปี 
2554-2557 ( UBU_P_2.4-1-1) และมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ( UBU_P_2.4-1-2) ซึ่งมีโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาบุคลากร แล้ว
น ามาก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท า
แผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ( UBU_P_2.4-1-3) และแผนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 (UBU_P_2.4-1-4) 

 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด 17 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 13 โครงการ ซึ่งโครงการทั้ง 17 โครงการได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
ด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2556 -พฤษภาคม 2557 จ านวน 13 โครงการ (อยู่ใน
รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2556) ส่วนอีก 4 โครงการ จะด าเนินการระหว่าง
มิถุนายน-กันยายน 2557 (อยู่ในรอบการประเมิน ปีการศึกษา 2557) นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยยังมีการบรรจุ แต่งตั้ง การสร้างความก้าวหน้า และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากร (UBU_P_2.4-2-1) (UBU_P_2.4-2-1) 

 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ี
ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีสวัสดิการส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน (UBU_P_2.4-3-1)ดังนี ้

1) การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแฟลตที่พักอาศัย
ส าหรับบุคลากร จ านวน 6 หลัง 

2) การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ จัดให้มีการตรวจร่างกายประจ าปี
งบประมาณ 2557 วันท่ี 2-3 เมษายน 2557  

3) การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรร่วมกับ  สกอ. ครั้งท่ี 33 ระหว่างวันท่ี 
1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4) จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระ
อภิธรรมศพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

5) จัดสวัสดิการรถรับส่งส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย และบุตรหลาน
บุคลากร  

6) มีการจัดท าข้อบังคับ และประกาศ เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสวัสดิการ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจด้านสวัสดิการ ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพท่ีดี และด้านการสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร 

 
 

4. มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยได้มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
(UBU_P_2.4-4-1) โดยให้บุคลากรรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
เมื่อได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การปฏิบัติการวิจัย อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน เป็นต้น 

 
 

5. มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร โดยได้จัดอบรม
จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับบุคลากรส าหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( UBU_P_2.4-5-1) ซึ่งมีนายทองสุข มันตาทร 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  เป็นวิทยากร 
บรรยายสร้างความเข้าใจด้านจรรยาบรรณบุคลากร และเป็นการส่งเสริมจริยธรรม
แก่บุคลากร 

มหาวิทยาลัยมีการดูแลและควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยจัดท าคู่มือ ( UBU_P_2.4-5-2) และโปสเตอร์ 
(UBU_P_2.4-5-3) จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
เผยแพร่ให้บุคลากรได้ใช้เป็นหลักในการประพฤติและปฏิบัติ และได้มีการประเมิน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (UBU_P_2.4-5-4) 

 
 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (UBU_P_2.4-6-1) 

 
 

7. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการส ารวจการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (UBU_P_2.4-7-1) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.4-1-1 
UBU_P_2.4-1-2 
UBU_P_2.4-1-3 
UBU_P_2.4-1-4 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2554-2557 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2557  
แผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 
แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

UBU_P_2.4-2-1 
UBU_P_2.4-2-2 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2557 
รายงานผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

UBU_P_2.4-3-1 รายงานการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2557 
UBU_P_2.4-4-1 ระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะไปใช้ในการ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 
UBU_P_2.4-5-1 

 
UBU_P_2.4-5-2 
UBU_P_2.4-5-3 
UBU_P_2.4-5-4 

รายงานผลการจัดอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2557 
คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร 
โปสเตอร์จรรยาบรรณของบุคลากร 
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

UBU_P_2.4-6-1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 

UBU_P_2.4-7-1 รายงานการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง
กว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

มหาวิทยาลัยจัด ให้มีสิ่งสนับสนุนการบริการแก่นักศึกษา ด้าน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแบบไร้สาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  โดยปี
การศึกษา 2556 แยกผลการให้บริการ (UBU_I_2.5-1-1) ดังนี ้

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการในห้องปฏิบัติการ และการจัดการอื่นๆ 
แก่นักศึกษา จ านวน 1,479 เครื่อง  

2) นักศึกษาลงทะเบียนการใช้ ระบบเครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi ภายใน
มหาวิทยาลัย ผ่านเครื่อง notebook และ mobile device จ านวน 5,441 เครื่อง  

ส าหรับค่า FTEs ของนักศึกษาทุกระดับ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 14 ,449.96 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา 2. 09 
FTES ต่อเครื่อง  

 
 

2. มีบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อแหล่งการเรียนรู้ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยก าหนดให้ส านักวิทย
บริการ เป็นหน่วยให้บริการหนังสือ วารสาร ต าราเรียน ทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ การบริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนวัสดุ ให้บริการ
ยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด บริการ VPN ส าหรับสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอก
มหาวิทยาลัย บริการจองหนังสือส ารองเพื่อการสอนของอาจารย์ บริการจองห้อง
ประชุมย่อยส าหรับการท ากิจกรรมค้นคว้าของนักศึกษาการบริการด้านโสตทัศน์เพื่อ
ความบันเทิงและการเรียนรู้ บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสต สื่อเพื่อการเรียน
การสอน นอกจากนั้น ส านักวิทยบริการ มีบริการถ่ายภาพ และวิดิทัศน์ เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
(UBU_I_2.5-2-1) 

จากการจัดบริการดังกล่าวข้างต้น ส านักวิทยบริการได้มีการจัดอบรม แนะน าการ
ใช้ระบบการบริการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศ และการแสวงหาความรู้ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเต็มที่ โดยในการปีการศึกษา 2556 ส านักวิทยบริการได้จัด
อบรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษา (UBU_I_2.5-2-2) 
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3. มีบริการด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบ
ไร้สาย 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา ด้านต่างๆ ดังน้ี 

ด้านห้องเรียน  ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
เพื่อรองรับการให้บริการแก่ศึกษา โดยมีอาคารเรียนรวม 5 อาคารและมีบริการอื่นๆ 
เพื่อความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษา เช่น ห้องน้ าภายในห้องเรียน 
ระบบปูองกันอัคคีภัย ระบบไฟฉุกเฉิน นาฬิกา กล้องวงจรปิด เป็นต้น (UBU_I_2.5-
3-1) 

นอกจากน้ีทุกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ได้มีการบริการด้านห้องเรียนและ
ด้านห้องปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์การศึกษาอย่างเหมาะสมอีกด้วย 

ด้านอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการแก่นักศึกษา โดยมอีุปกรณ์โสตทัศนศึกษาประจ าห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
เช่น เครื่องปรับอากาศ ชุดเครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องฉายภาพสาม
มิติเครื่องคอมพิวเตอร์โทรทัศนแ์ละอื่นๆ เป็นต้น (UBU_I_2.5-3-2) 

ด้านจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ได้ติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 
รวมจ านวน 2 76 จุด ครอบคลุมพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย  ทั้งในเขตการศึกษา และที่
พักอาศัย (UBU_I_2.5-3-3) 

 
 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ดังนี้ 
งานทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ www.reg.UBU.ac.th ซึ่ง

นักศึกษาสามารถลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ ปฏิทิน
การศึกษา และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบ (UBU_I_2.5-4-1) 

การให้บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  โดยศูนย์สุขภาพ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดให้มีอาคารผู้ปุวยนอก ( OPD) เพื่อดูแล
สุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและฉุกเฉิน โดยเปิดบริการทุกวัน (วัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-12.30 น.) แก่
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ี ยังมีการให้บริการ Lab เฉพาะ
ทาง เช่น Advance Medical Labs, CT Scan, Ultrasound เป็นต้น  
(UBU_I_2.5-4-2) 

การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร  มหาวิทยาลัยมีโรงอาหารกลางท่ี
ให้บริการแก่นักศึกษา 2 อาคาร และที่หอพักนักศึกษา 1 อาคาร (UBU_I_2.5-4-3) 

สนามกีฬา  มหาวิทยาลัยจัดให้มีสนามกีฬาหลากหลายประเภท มีอาคารกีฬา
เอนกประสงค์ สนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามมวย และสระว่ายน้ า เป็นต้น  
(UBU_I_2.5-4-4) 
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5. มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัย  โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ได้แก่  

1) ด้านการรักษาความปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด นอกจากนั้น ยังมีการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ฝึกซ้อมปูองกันภัยและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้าใจ
ในวิธีการ วิธีปฏิบัติในการปูองกันอัคคีภัยดังกล่าว ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ลุกลาม
รุนแรง รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (UBU_I_2.5-5-1) 

2) ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ (UBU_I_2.5-5-2) เช่น 
- เพื่อบริการระบบ ประปา มีระบบจัดการน้ าสะอาด และระบบบ าบัดน้ าเสีย

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ าแหล่งน้ าดิบ (หนองอีแจม) 
ส าหรับการผลิตน้ าประปาของมหาวิทยาลัย 

- ระบบ ไฟฟูา  มีการส ารวจและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟูาท้ังในห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องท างานของนักศึกษาและบุคลากร เส้นทางเดิน ถนนภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นประจ า  

- ระบบก ากัดของเสีย และการจัดการขยะ มีโครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ า
เสียและก าจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย 

- ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจ าตามอาคารต่างๆ และบริเวณ
ประตูเข้า-ออกทุกประตูของมหาวิทยาลัย  

 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้าน
ต่างๆ ผ่านระบบการประเมินความพึงพอใจกลางของมหาวิทยาลัย ( UBU_I_2.5-6-
1) โดยมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในประเด็นต่างๆ (UBU_I_2.5-6-2) ดังนี ้

1) ด้านการให้บริการห้องสมุดฯ (คะแนน 3.75) 
2) ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียนฯ (คะแนน 4.29) 
3) ระบบงานทะเบียน (REG) (คะแนน 3.73) 
4) ด้านสถานพยาบาล (คะแนน 3.65) 
5) ด้านโรงอาหาร (คะแนน 3.51) 
6) ด้านสนามกีฬา (คะแนน 3.92) 
7) ด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัย (คะแนน 3.65) 

 
 

7. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพท่ีสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้น าผลการประเมินคุณภาพ ความ
พึงพอใจฯ และคณะ/หน่วยงาน จัดประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ
จัดการด้านต่างๆ เมื่อวันท่ี 16 พ.ค. 2557 และน าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมา
ปรับปรุง โดยจัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในปีการศึกษาต่อไป (UBU_I_2.5-7-1) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I_2.5-1-1 จ านวนคอมพิวเตอร์ ต่อ FTEs ปีการศึกษา 2556 

UBU_I_2.5-2-1 
UBU_I_2.5-2-2 

การบริการด้านห้องสมุดและการค้นคว้า (ส านักวิทยบริการ) 
โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศการใช้ห้องสมุด ของส านักวิทยบริการ 

UBU_I_2.5-3-1 
UBU_I_2.5-3-2 
UBU_I_2.5-3-3 

ภาพถ่ายอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการการเรียนการสอน 
การบริการด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนรู ้
จุดเช่ือมต่อการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU WiFi) 

UBU_I_2.5-4-1 
UBU_I_2.5-4-2 
UBU_I_2.5-4-3 
UBU_I_2.5-4-4 
UBU_I_2.5-4-5 

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (REG)  
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร 
การจัดการหรือจัดบริการด้านสนามกีฬา 
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร 

UBU_I_2.5-5-1 
UBU_I_2.5-5-2 

ระบบการรักษาความปลอดภัย 
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

UBU_I_2.5-6-1 
UBU_I_2.5-6-2 

การประชุมเพื่อพิจารณาจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจกลาง  
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจกลาง ด้านต่างๆ ปีการศึกษา 2556 

UBU_I_2.5-7-1 
 

รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการด้านต่างๆ และการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง เมื่อวันท่ี 16 พ.ค. 2557 และสรุปผลการปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ  
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ตัวบ่งชี้ที่  2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี ้

1) โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย (UBU_P_2.6-1-1) เพื่อให้ทุกคณะใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกหลักสูตร อาทิ จัดให้มี
ช่ัวโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรู้
นอกสถานท่ี รวมทั้งฝึกงาน ฝึกประสบการณ ์และสหกิจศึกษา  

2) มีการปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ให้แก่นักศึกษาใหม่ท้ัง
ปริญญาตร ี(UBU_P_2.6-1-2) 

3)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนและความพึง
พอใจท่ีมีต่อการจัดการศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ  
(UBU_P_2.6-1-3) 

4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ได้แก่ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning) และการ
สร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF (UBU_P_2.6-1-
4) 

5) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ทั้งในรูปแบบการฝึกงาน และแบบสหกิจศึกษา (UBU_P_2.6-1-5) 

6) ทุกหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร หรือ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ท าหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาในแต่หลักสูตร รวมถึงการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดการ
จัดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ .4) รายงานผลการด าเนินการของ รายวิชา (มคอ .5) 
รายงานผลการด าเนินการของการจัดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

7) คณะกรรมการบริหารวิชาการท าหน้าท่ีในการอนุมัติรายวิชาและก ากับ ควบคุม
ให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่การจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การขอเพิ่ม
รายวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรเภสัชศาสตร

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjQ3OTg=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjQ3OTg=
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บัณฑิต ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 (UBU_P_2.6-1-6)  

 
 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชา และ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการรายงานข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยมีการจัดท าปฏิทินการรายงานข้อมูล มคอ 3 - มคอ 7 ประจ าปี
การศึกษา 2556 บนระบบ UBU TQF MAPPER (UBU_P_2.6-2-1) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
รายวิชารายงานข้อมูลในรูปแบบของ มคอ.3 และ มคอ. 4 ตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
ปฏิทินการรายงาน ซึ่งจากผลการด าเนินงาน  ในรอบปีการศึกษา  2556 พบว่า ทุกคณะ
วิชาได้ด าเนินการครบทุกรายวิชา (UBU_P_2.6-2-2) 

 
 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุ กหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย  โดย
ก าหนดให้รายงานข้อมูลในรูปแบบของ มคอ. 3 และ มคอ. 4 (UBU_P_2.6-3-1) ซึ่ง
จากผลการประเมินคุณภาพภาพภายใน ปีการศึกษา  2556 พบว่า ในการด าเนินงาน
ของทุกคณะมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (UBU_P_2.6-3-2) เช่น 
รายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
และหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2553) มีจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิกท่ีศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมการ
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โดยมีกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม สัมมนาใน
ทีมดูแลผู้ปุวย ฝึกทักษะทางคลินิก การดูแลผู้ปุวยในหอผู้ปุวย ฝึกทักษะในแผนกผู้ปุวย
นอก ผู้ปุวยฉุกเฉิน การปูองกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ และทักษะอื่นๆที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามเกณฑ์แพทยสภา  ตัวอย่างรายวิชาที่จัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ในภาค
การศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ได้แก่ การฝึกปฏิบัตินอก
ห้องเรียนหรือในชุมชนในรายวิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1และ 2 รายวิชา
หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 และ รายวิชาระบบเลือดและน้ าเหลือง  
(UBU_P_2.6-3-3) 

 
 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
บุคคล หน่วยงาน หรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนทราบ
ถึงความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย โดย
ก าหนดให้รายงานข้อมูลในรูปแบบของ มคอ. 2 (UBU_P_2.6-4-1) ซึ่งจากผลการ
ประเมินคุณภาพภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 พบว่า ในการด าเนินงานของทุกคณะมี
การให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  (UBU_P_2.6-4-2) เช่น  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ได้มีการก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้
นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากแหล่งฝึก ทั้งที่เป็นโรงพยาบาล ร้านยา โรงงานผลิตยา 
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และแหล่งฝึกอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้ที่มี
ประสบการณ์จริง (UBU_P_2.6-4-3) และมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยเชิญเภสัชกรแหล่งฝึกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
(UBU_P_2.6-4-4, UBU_P_2.6-4-5) 

 
 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
จากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

จากผลการประเมินคุณภาพภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ( UBU_P_2.6-5-1) 
พบว่า ในการด าเนินงานของ คณะที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาจากการวิจัยและจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  มีจ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ส าหรับ
คณะที่มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีจ านวน 
1 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์  

ส่วนคณะที่มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน มีจ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะรัฐศาสตร์  ตัวอย่างเช่น  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ในหัวข้อ “เทคนิคตัดเกรดอย่างง่าย สบายใจผู้สอน ” ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 
2556 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  (UBU_P_2.6-5-2) กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการจัดการความรู้เรื่อง การดูแลนักศึกษา รายวิชาปัญหาพิเศษ
ทางด้านสาธารณสุข ครั้งท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) วันท่ี 
23 กันยายน 2556 โดยมีการน าเอาองค์ความรู้จากการจัดการเรียนรู้ที่ได้คือ คู่มือการ
จัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ รายวิชาปัญหาพิเศษ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาปัญหาพิเศษภาคการศึกษาที่ 2/2556 ( UBU_P_2.6-5-3) 
(UBU_P_2.6-5-4) 

ส่วนคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน เช่น รายวิชา 1205371 หลักการบรรจุ ท่ีได้ท าการสอน
โดยใช้สื่อการเรียนผ่านวิดิทัศน์ท่ีอยู่ในเว็ปไซท์ Youtube ในการผลิตวัสดุบรรจุ เช่น 
แก้ว กระดาษ พลาสติก และ โลหะ เมื่อท าการทดสอบ pre-test และ post-test 
พบว่านักศึกษามีความเข้าใจในการผลิตวัสดุบรรจุต่างๆดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
การชมวิดีทัศน์ (UBU_P_2.6-5-5) 

 
 

6. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจในแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อ 1) คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและ  2) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ในทุกภาคการศึกษา  
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยผลการประเมินฯ  ในปีการศึกษา  2556 พบว่า มี
รายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ  “ต่ ากว่า 3.51 คะแนน” จากคะแนนเต็ม  5 
คะแนน  จ านวน 1 4 รายวิชา  (UBU.2.6-6-1) ดังนั้น ผลการด าเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัยจึงไม่เป็นตามเกณฑ์ข้อนี้ 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามผลการประเมิน  รายวิชา มีแนวปฏิบัติ  และแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2556 ( UBU_P_2.6-7-1) พบว่า  มีเพียง 4 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ 
ที่มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์นี้ ดังนั้น ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย จึง
ไม่เป็นตามเกณฑ์ข้อนี้ เนื่องจากยังมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ไม่ครบทุกรายวิชา  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 4 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.6-1-1 
UBU_P_2.6-1-2 
UBU_P_2.6-1-3 

 
UBU_P_2.6-1-4 

 
UBU_P_2.6-1-5 
UBU_P_2.6-1-6 

ประกาศระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556  
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2556  
สรุปโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปี
การศึกษา 2556  
รายงานผลการด าเนินการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 

UBU_P_2.6-2-1 
UBU_P_2.6-2-2 

ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3 – มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2556 บนระบบ UBU TQF MAPPER 
รายงานสรุปการจัดส่ง มคอ.3 – มคอ.4 ของคณะวิชาผ่านระบบ UBU TQF MAPPER   

UBU_P_2.6-3-1 
UBU_P_2.6-3-2 
UBU_P_2.6-3-3 

 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.3 และ มคอ. 4 ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.6 
ตัวอย่างประมวลรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 (1901 304)รายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 2(1901 306) /ตารางเรียนรายวิชาหลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3 (1901 205) และ รายวิชาระบบเลือดและน้ าเหลือง (1901 206) 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.6-4-1 
UBU_P_2.6-4-2 
UBU_P_2.6-4-3 
UBU_P_2.6-4-4 

 
UBU_P_2.6-4-5 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.2 ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.6 
รายชื่อนักศึกษาฝึกงานและแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพท่ัวไป และการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2556 
หนังสือเชิญวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพท่ัวไป และ
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางปีการศึกษา 2556 

UBU_P_2.6-5-1 
UBU_P_2.6-5-2 

 
UBU_P_2.6-5-3 

 
UBU_P_2.6-5-4 
UBU_P_2.6-5-5 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.6  
รายงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องเทคนิคตัดเกรดอย่าง
ง่าย สบายใจผู้สอน  
รายงานการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการดูแลนักศึกษา รายวิชาปัญหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 23 กันยายน 2556 
คู่มือการจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ รายวิชาปัญหาพิเศษ 
รายงานวิจัยในช้ันเรียน การผลิตวัสดุบรรจุ รายวิชา 1205 371 หลักการบรรจ ุ

UBU_P_2.6-6-1 
 

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2556 

UBU_P_2.6-7-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.6  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
ก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดให้คณะส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการมอบหมายให้คณะกลั่นกรองหลักสูตรเป็นผู้
ก ากับควบคุม ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  พบว่า คณะที่มี
การส ารวจตามเกณฑ์ มีจ านวน 8 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และคณะนิติศาสตร์ 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

(UBU_P_2.7-1-1) ยกตัวอย่างเช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีการ
จัดส่งหนังสือถึงผู้ใช้บัณฑิตเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมิน
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (UBU_P_2.7-1-2) 

 
 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  พบว่า คณะเภสัชศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และคณะ
นิติศาสตร์ (UBU_P_2.7-2-1) น าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน  การวัดผลการศึกษา  และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะ  อาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  เช่น 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ครั้งท่ี 2/2554  ได้เสนอให้มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2555 และมีการน าผลการส ารวจในข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ตาม 
มคอ.2 (UBU_P_2.7-2-2) จากนั้นน ามาจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนตามรายละเอียดใน มคอ. 3 เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้จากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจากข้อ 1 มี
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
(UBU_P_2.7-2-3) 

 
 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  โดยมีการจัดสรรไว้อย่าง
ชัดเจนในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 703,203,647 บาท (UBU_P_2.7-
3-1) 

ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2556 (UBU_P_2.7-3-2) พบว่า 
ทุกคณะมีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ  ทั้งด้านบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  โดยได้มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังสายวิชาการและสรรหาบุคลากรให้เพียงพอตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมทั้ง
สนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต ได้แก่ การจัดหาวัสดุหนังสือ วารสาร และต าราเรียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนการสอน ออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
การติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  WIFI เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทั้ง
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะการท าวิจัยตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรต่างๆ ในทุกๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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4. มีระบบและกลไกการส่งเสริม
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัย มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2551 (UBU_P_2.7-4-1) โดยวัตถุประสงค์หลายประการ รวมทั้ง 
เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการประดิษฐ์ การตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย ฯลฯ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ นักศึกษาทุก
ระดับ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ  โดยมีกอง
ส่งเสริมการวิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ซึ่งจะแจ้งให้ทุกคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า ส่งนักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเป็น
ประจ าทุกปี ส าหรับปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยแจ้งให้นักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ โครงการการประชุมวิชาการ  มอบ.วิจัย (UBU_P_2.7-4-2) ในวันท่ี 25-
26 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี    

นอกจากน้ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ส านักงานบัณฑิตศึกษา มีการส่งเสริมให้ทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน
ระดับบัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ใน
ปีการศึกษา 2556  (UBU_P_2.7-4-3)  มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนการตีพิมพ์/
เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ครั้ง ซึ่งได้รับการอนุมัติ จ านวน 13 ทุน 
เป็นเงิน 47 ,500 บาท  (UBU_P_2.7-4-4)  โดยมีการจัดท าเป็นประกาศผู้ได้รับทุน  
(UBU_P_2.7-4-5) (UBU_P_2.7-4-6) 

 
 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน ดังนี ้

ระดับปริญญาตรี  
1) โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556  
วันท่ี 13 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_2.7-5-1) 
2) โครงการคุณธรรมจริยธรรมน าทางห่างไกลยาเสพติด 
วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2556  ณ บ้านสวนเรือนต้นรีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  

(UBU_P_2.7-5-2) 
3) กิจกรรม “ปฏิบัติธรรมประจ าปี ณ วัดหนองปุาพง ” ด้วยการตั้งโรงทานและร่วม

ปฏิบัติธรรม วันที่ 12-17 มกราคม 2557 ณ วัดหนองปุาพง อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธาน ี(UBU_P_2.7-5-3) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1) โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 วันท่ี 13 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_2.7-5-1) 
2) โครงการคุณธรรมจริยธรรมน าทางห่างไกลยาเสพติด 
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วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2556  ณ บ้านสวนเรือนต้นรีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  
(UBU_P_2.7-5-2) 

3) โครงการบัณฑิตรวมใจ ท าความดีถวายพ่อหลวง วันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 ณ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_2.7-5-4) 

4) โครงการพักผ่อนหย่อนจิต วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ วัดปุาอรัญญวาสี อ.วารินช า
ราบ จ.อุบลราชธาน ี(UBU_P_2.7-5-5) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.7-1-1 
UBU_P_2.7-1-2 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.7 
หนังสือท่ี ศธ. 0529.16/ ว0695 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมิน
ประสิทธิภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

UBU_P_2.7-2-1 
UBU_P_2.7-2-2 
UBU_P_2.7-2-3 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.7 
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา รหัสวิชา 1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์  และพัฒนาการชีวิต
มนุษย์ 

UBU_P_2.7-3-1 
 

UBU_P_2.7-3-2 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตัวบ่งช้ี 2.7 

UBU_P_2.7-4-1 
UBU_P_2.7-4-2 

 
UBU_P_2.7-4-3 
UBU_P_2.7-4-4 
UBU_P_2.7-4-5 
UBU_P_2.7-4-6 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 
โครงการ ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน
ระดับบัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สรุปการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2556 
ประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 
เอกสารประกอบการประชุมครั้งท่ี 8/2556 วันท่ี 20 สิงหาคม2556 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.7-5-1 
UBU_P_2.7-5-2 
UBU_P_2.7-5-3 

 
UBU_P_2.7-5-4 
UBU_P_2.7-5-5 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมน าทางห่างไกลยาเสพติด 
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมประจ าปี ณ วัดหนองปุาพง ” ด้วยการตั้งโรงทาน
และร่วมปฏิบัติธรรม  
รายงานผลการด าเนินงานโครงการบัณฑิตรวมใจ ท าความดีถวายพ่อหลวง 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพักผ่อนหย่อนจิต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

มหาวิทยาลัย  มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย ปีการศึกษา 2556 ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 เมื่อวันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2556  (UBU_O_2.8-1-1) เพื่อพิจารณา หารือ  ปรับปรุง ทบทวน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม และก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีมติ
ฯ ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555  (UBU_O_2.8-
1-2) ดังนี้  

(1)“รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งช้ี “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา 
สถานท่ี” 

(2)“มีระเบียบวินัย” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งช้ี “ความตรงต่อเวลา” 
(3) “มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งช้ี  “มี

ความเสียสละ มีน้ าใจและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  (UBU_O_2.8-1-3) และสภา

มหาวิทยาลัย (UBU_O_2.8-1-4) เห็นชอบในการด าเนินการแล้ว  
 



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-59- 

 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งสถาบัน 

มหาวิทยาลัย มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย  ดังนี ้

ผู้บริหาร 
1. เสนอวาระแจ้งเพื่อทราบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

2/2557 เมื่อวันท่ี 4 ก.พ.2557 (UBU_O_ 2.8-2-1) 
2. เสนอวาระแจ้งเพื่อทราบการประชุมการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

2/2557 เมื่อวันท่ี 22 ก.พ.2557 (UBU_O_ 2.8-2-2) 
3. ผู้บริหารระดับคณะด าเนินการแจ้งเวียนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะ 
คณาจารย์และบุคลากร 
1. เสนอวาระแจ้งเพื่อทราบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

2/2557 เมื่อวันท่ี 4 ก.พ.2557  
2. ส านักงานพัฒนานักศึกษาแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (UBU_O_ 2.8-2-3) 
3. หน่วยงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ / Facebook ของหน่วยงานนั้น  /ติด

ประกาศประชาสัมพันธ์/ปูายประกาศขนาด A3 
นักศึกษา 
1. เสนอเรื่องต่อที่ประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

2557 เมื่อวันท่ี 28 ก.พ.2557 แจ้งองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย ชมรมสังกัดสโมสร
นักศึกษา กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัย เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (UBU_O_ 2.8-2-4) 

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์  www.ubu.ac.th  ข่าวนักศึกษา  /ระบบ 
REG /ติดประกาศประชาสัมพันธ์ (UBU_O_ 2.8-2-5) 

 
 

3. มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและ
เปูาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

มหาวิทยาลัยมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยระบุตัวบ่งช้ีและเปูาหมายวัดความส าเร็จ ดังนี้ 

“รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา 
สถานที”่ 

1. โครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปูุชา เมื่อวันท่ี 1 
มิถุนายน  2556 มหาวิทยาลัยและวัดหนองปุาพง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดย
ก าหนดตัวบ่งช้ีและเปูาหมายวัดความส าเร็จ คือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเปูาหมาย และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก โดย
ความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป (UBU_O_2.8-3-3.1)  

“มีระเบียบวินัย” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “ความตรงต่อเวลา”  ด าเนินการ
โดยคณะ ยกตัวอย่างโครงการดังต่อไปนี้ 

http://www.ubu.ac.th/
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1. โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
สร้างวินัยด้านความตรงต่อเวลาแก่นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
คณะนิติศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2556 (UBU_O_2.8-3-3.2) 

 2. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มีพฤติกรรมความตรงต่อเวลา มากกว่าร้อย
ละ 80 ประเมินจากแบบเซ็นช่ือเข้าช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ
สอบทุกคนตามก าหนดของมหาวิทยาลัย (UBU_O_2.8-3-3.3) 

3. คณะศิลปศาสตร์ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์ รู้กาลเทศะ รณรงค์การแต่งกายให้เหมาะสมกับเวลาโอกาสและสถานท่ีมี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ประจ าปีการศึกษา 2556 (UBU_O_2.8-3-3.4) 

4. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบด าเนิน โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (UBU_O_2.8-3-5)  

5. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์มีการประเมินผลกิจกรรมดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่องความตรงต่อเวลาในการส่งงานตามก าหนด (UBU_O_2.8-3-6)  

“มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้  “มี
ความเสียสละ มีน้ าใจและมีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่” 

1. โครงการคุณธรรมจริยธรรมน าทางห่างไกลยาเสพติด เมื่อ วันท่ี 23-24 
สิงหาคม 2556 ณ บ้านสวนเรือนต้นรีสอร์ท อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  โดย
ก าหนดตัวบ่งช้ีและเปูาหมายวัดความส าเร็จ คือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเปูาหมาย และผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ 
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป (UBU_O_2.8-3-7) 

2. กิจกรรม “ปฏิบัติธรรมประจ าปี ณ วัดหนองปุาพง” ด้วยการตั้งโรงทานและ
ร่วมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันท่ี 12 – 17 มกราคม 2557 ณ วัดหนองปุาพง (หลวงปูุ
ชา) ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี  โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและเปูาหมายวัด
ความส าเร็จ คือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเปูาหมาย 
และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก โดยความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
3.51 ขึ้นไป (UBU_O_2.8-3-8) 

 
 

4. มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งช้ีและเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 
3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อย ร้อยละ 90 
ของตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อย ร้อยละ 90  ของตัวบ่งช้ี ดังนี ้

 
“รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา 

สถานที”่ 
1.โครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปูุชา ในวันที่ 1 

มิถุนายน  2556 มหาวิทยาลัยและวัดหนองปุาพง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังสิ้น 2,475 คน  มากกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเปูาหมาย 
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(2,030 คน) และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก โดยความพึงพอใจในภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (UBU_O_2.8-4-1) 
 

“มีระเบียบวินัย” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “ความตรงต่อเวลา” ด าเนินการโดย
คณะ ยกตัวอย่างโครงการดังต่อไปนี้ 

1.โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
สร้างวินัยด้านความตรงต่อเวลาแก่นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
คณะนิติศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2556 (UBU_O_2.8-4-2)  

2.นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มีพฤติกรรมความตรงต่อเวลา มากกว่าร้อย
ละ 80 ประเมินจาก แบบเซ็นช่ือเข้าช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา นักศึกษามีสิทธิสอบ
ทุกคนตามก าหนดของมหาวิทยาลัย (UBU_O_2.8-4-3)  

3 .คณะศิลปศาสตร์ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์ รู้กาลเทศะ รณรงค์การแต่งกายให้เหมาะสมกับเวลาโอกาสและสถานท่ีมี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ประจ าปีการศึกษา 2556 (UBU_O_2.8-4-4)  

4. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบด าเนิน โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (UBU_O_2.8-4-5)  

5. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์มีการประเมินผลกิจกรรมดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่องความตรงต่อเวลาในการส่งงานตามก าหนด (UBU_O_2.8-4-6)  

 

“มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “มีความ
เสียสละ มีน้ าใจและมีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่” 

1. โครงการคุณธรรมจริยธรรมน าทางห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 
2556 ณ บ้านสวนเรือนต้นรีสอร์ท อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังสิ้น 130 คน  บรรลุเปูาหมายเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมครบตาม
ก าหนดผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.22 
(UBU_O_2.8-4-7) 

2. กิจกรรม “ปฏิบัติธรรมประจ าปี ณ วัดหนองปุาพง” ด้วยการตั้งโรงทานและ
ร่วมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันท่ี 12-17 มกราคม 2557 ณ วัดหนองปุาพง ต.โนนผึ้ง อ.วา
รินช าราบ จ.อุบลราชธานี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังสิ้น 184 คน บรรลุเปูาหมาย
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมครบตามก าหนดและนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (UBU_O_2.8-4-8) 

 
 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ดังนี้ 

1. คณะรัฐศาสตร์  ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้
บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ าเสมอนานกว่า 5 ปี รวม
เป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่าง
สม่ าเสมอนานกว่า 5 ปีจากสภากาชาดไทยในปีการศึกษา 2556 (UBU_O_2.8-5-1) 
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2. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  นางสาวนันทิกานต์ บุหงา ช้ันปีท่ี 4 ได้รับ
รางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เมื่อวันท่ี 2-3 สิงหาคม 2556 จากสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (UBU_O_2.8-5-2) 

3. คณะเภสัชศาสตร์ มีนักศึกษาได้รับรางวัลผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม ปี 2556 ยกย่อง
ในฐานะที่มีคุณธรรมจริยธรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และส่งเสริมบทบาท
วิชาชีพเภสัชกรรมมอบให้โดยสภาเภสัชกรรม (UBU_O_2.8-5-3) 

4. คณะวิทยาศาสตร์ นายมารุต  ศรีจันทร ์ ได้รับรางวัล “การประกวดเรียงความ 
ในหัวข้อ นักศึกษาท่ีมีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ประจ าปีการศึกษา 2556 ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์(UBU_O_2.8-5-4) 

5. คณะวิทยาศาสตร์ นายเนตรฤทธ์ิ  ราตรีสุข  ได้รับรางวัล“เยาวชนคุณภาพแห่ง
ปี 2013” (ระดับชาติ) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (UBU_O_2.8-5-5) 

6. นักศึกษาของวิทยาลัยแพทย์ฯ ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยมี น.ส.พัชรนันท์ จิรฐิติวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ช้ัน
ปีท่ี 4 ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาแพทย์ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ในวันไหว้
ครู ปีการศึกษา 2556 (UBU_O_2.8-5-6) 

7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการศิลป์-
ศาสตร์จิตอาสา (Art for All ปีท่ี 3) ปีการศึกษา 2556 (UBU_O_2.8-5-7) 

8. คณะบริหารศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาร่วมโครงการรากแก้ว ของมูลนิธิรากแก้ว ซึ่ง
ส่งเสริมศักยภาพและปลูกฝังจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนิสิต 
นักศึกษา (UBU_O_2.8-5-8) 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร ์นายสุริยา เสนาวงศ์  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา
ฯ  ได้รับเกียรติบัตร วสท.โครงการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ประจ าปี 
2556 (UBU_O_2.8-5-9) 

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์  นายวรรณกร  สุปิงคลัด  นักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟูาฯ  ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี  ประจ าปี 2556 จากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ (UBU_O_2.8-5-10) 

11. คณะวิศวกรรมศาสตรน์ักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้รับการเชิดชู
เกียรติจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในโครงการผ้าปุาสามัคคี ประจ าปี 2553-
2556 (UBU_O_2.8-5-11) 

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาภาควิชาต่างๆ  ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจาก
จังหวัดอุบลราชธานี  ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาต่างๆในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 5 คน (UBU_O_2.8-5-12) ดังนี้ 1) นายต่อพงษ์  ด่านแก้ว 2) 
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นายธีระวัฒน์   สุดสังข์ 3) นายวิทวัส ลายประดิษฐกร  4) นายอภิรุฬห์  สายทอง 5) 
นางสาวเบญจวรรณ อุราเลิศ 

13. คณะนิติศาสตร์ นายคมสัน สุค าภา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะนิติศาสตร์ รหัส
นักศึกษา 542100367 ได้รับรางวัล (UBU_O_2.8-5-13) ดังนี้ 1) เยาวชนดีเด่นกอง
บัญชาบัญชากองทัพไทย  2) ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย 3) รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_ 2.8-1-1 
 

รายงานการประชุม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ในวันศุกร์ ที่ 22 
พฤศจิกายน 2556  

UBU_O_ 2.8-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2555  

UBU_O_ 2.8-1-3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 2/2557 ในวันท่ี 4 ก.พ.
2557  

UBU_O_ 2.8-1-4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 2/2557 ในวันท่ี 22 ก.พ.2557 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

UBU_O_ 2.8-2-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 2/2557 ในวันท่ี 4 ก.พ.
2557  

UBU_O_ 2.8-2-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 2/2557 ในวันท่ี 22 ก.พ.2557  
UBU_O_ 2.8-2-3 ส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.4.1/ ว 1475 ลว 14 พ.ค.57 แจ้งเวียนหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและส าเนา 
UBU_O_ 2.8-2-4 ส าเนารายงานการประชุมองค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

2557  
UBU_O_ 2.8-2-5 ตัวอย่างการเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดประกาศประชาสัมพันธ์และ  social 

network 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_ 2.8-3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปูุชา 
UBU_O_ 2.8-3-2 โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา สร้างวินัยด้านความตรง

ต่อเวลาแก่นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะนิติศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 1/2556 

UBU_O_ 2.8-3-3 ตัวอย่างใบลงเวลาและลงช่ือในการเข้าเรียน 
UBU_O_ 2.8-3-4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ รู้กาลเทศะ รณรงค์การแต่งกายให้

เหมาะสมกับเวลาโอกาสและสถานท่ีมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
UBU_O_ 2.8-3-5 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะศิลปประยุกต์

และการออกแบบ 
UBU_O_ 2.8-3-6 ใบรายงานสรุปรายวิชาที่ด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดคุณธรรมจริยธรรม ด้านการตรงต่อเวลา 

มีระเบียบวินัยและการแต่งกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
UBU_O_ 2.8-3-7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมน าทางห่างไกลยาเสพติด 
UBU_O_ 2.8-3-8 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม“ปฏิบัติธรรมประจ าปี ณ วัดหนองปุาพง” ด้วยการตั้งโรงทาน

และร่วมปฏิบัติธรรม 
UBU_O_ 2.8-4-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปูุชา 
UBU_O_ 2.8-4-2 โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา สร้างวินัยการตรงต่อเวลาแก่

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะนิติศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2556 
UBU_O_ 2.8-4-3 ตัวอย่างใบลงเวลาและลงช่ือในการเข้าเรียน 
UBU_O_ 2.8-4-4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ รู้กาลเทศะ รณรงค์การแต่งกายให้

เหมาะสมกับเวลาโอกาสและสถานท่ีมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
UBU_O_ 2.8-4-5 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะศิลปประยุกต์

และการออกแบบ 
UBU_O_ 2.8-4-6 ใบรายงานสรุปรายวิชาที่ด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดคุณธรรมจริยธรรม ด้านการตรงต่อเวลา 

มีระเบียบวินัยและการแต่งกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
UBU_O_ 2.8-4-7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมน าทางห่างไกลยาเสพติด 
UBU_O_ 2.8-4-8 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม“ปฏิบัติธรรมประจ าปี ณ วัดหนองปุาพง” ด้วยการตั้งโรงทาน

และร่วมปฏิบัติธรรม 
UBU_O_ 2.8-5-1 ส าเนาประกาศเกียรติคุณพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
UBU_O_ 2.8-5-2 ส าเนาใบประกาศพร้อมภาพแสดงการรับรางวัลของนางสาวนันทิกานต์ บุหงา 
UBU_O_ 2.8-5-3 ส าเนาเกียรติบัตรผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยมในโครงการส่งเสริมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้มีจริยธรรม ปี 

2556 
UBU_O_ 2.8-5-4 ส าเนาหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกนายมารุต ศรีจันทร์ 
UBU_O_ 2.8-5-5 ส าเนาหนังสือแจ้งผล เนตรฤทธิ์ ราตรีสุข 
UBU_O_ 2.8-5-6 รายชื่อผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณของแพทยสภาและภาพกิจกรรมการมอบโล่รางวัลนักศึกษาแพทย์ท่ีมี



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-65- 

 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

คุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา  

UBU_O_ 2.8-5-7 ส าเนาเกียรติบัตรของผู้เข้าร่วมโครงการศิลป์-ศาสตร์จิตอาสา ( Art for All ปีท่ี 3) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

UBU_O_ 2.8-5-8 ภาพผลการตัดสินรับรางวัลชนะเลิศของนักศึกษากลุ่มสาขาการบัญชีและการเงิน ใน โครงการ
ห้องสมุดให้น้องปี 8 

UBU_O_ 2.8-5-9 นายสุริยา เสนาวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรยกระดับคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา จาก สมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

UBU_O_ 2.8-5-10 นายวรรณกร สุปิงคลัด ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
UBU_O_ 2.8-5-11 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

อุบลราชธานี ในการจัดโครงการทอดผ้าปุาสามัคคีเพื่อชุมชนฯ 
UBU_O_ 2.8-5-12 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 5 คน ได้รับเกียรติบัตรยกย่องนักศึกษาจิตอาสาจัด จากรอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
UBU_O_ 2.8-5-13 ภาพโล่ห์และการกิจกรรมรับรางวัล 

 

ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (2.9.1)  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 2,757 คน 
-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ได้งานท า  1,794 คน 
-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีอุ่ปสมบท  4 คน 
-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีทีเ่ข้ารับการเกณฑ์ทหาร 14 คน 
-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 191 คน 
-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีม่ีงานท าก่อนเข้าศึกษา 58 คน 
-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีศ่ึกษาต่อ 142 คน 
-จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีไ่ม่ได้งานท า 385 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีไ่ด้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ( ที่
น ามาเป็นตัวตั้ง) 

1,985 คน 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีต่อบแบบส ารวจฯ 2,588 คน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี (ทีน่ ามาเป็นตัวหาร) 2,370 คน 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีต่อบแบบส ารวจฯ 93.87 ร้อยละ 
6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า ปีการศึกษา 2555 83.76 ร้อยละ 
7. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 4.19 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 82.77 4.14 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 83.76 4.19 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_2.9.1-1-1. ภาวะการมีงานท าของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีปีการศึกษา 2555 

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษ าแห่งชาติ 
(2.9.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการค านวณ 

หน่วยงาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม คะแนน 
ผลรวม ผลลัพธ์ ผลรวม ผลลัพธ์ ผลรวม ผลลัพธ์ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน         

1. คะแนนประเมินบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ผลรวม 2571.35 
4.04 

347.49 
4.29 

73.21 
4.31 4.07 4.07 

ผู้ตอบฯ 637 81 17 

ระดับคุณภาพ ดี 
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หน่วยงาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม คะแนน 
ผลรวม ผลลัพธ์ ผลรวม ผลลัพธ์ ผลรวม ผลลัพธ์ 

ร้อยละผู้ตอบส ารวจฯ  

2. จ านวนผูต้อบแบบส ารวจฯ ตัวตั้ง 637 
23.10 

81 
46.82 

17 
44.74 - 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ตัวหาร 2757 173 38 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.16 4.16 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4.14 4.07 4.07 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_2.9.2-1-1 สรุปผลคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ ตามกรอบมาตรฐาน TQF ปีการศึกษา 2556 

UBU_O_2.9.2-1-2 สรุปผลวิเคราะห์ทุกคณะ_ระดับ ป.ตร ี

UBU_O_2.9.2-1-3 รายงานความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  

. 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ (2.9.3) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 ทั้งนี้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20  

ผลการค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ จ านวนผลงาน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 71 17.75 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceeding)  
77 38.5 

0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ 48 36.00 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ จ านวนผลงาน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
นานาชาติ ( proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  4 4.00 
 รวมผลงานวิจัย 200 96.25 
 รวมผลงานสร้างสรรค์ 0 0.00 

ผลงาน และผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมด 200 96.25 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด ปีการศึกษา 2556 118 คน 

ร้อยละของผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ฯ 81.57 ร้อยละ 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 25) 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 79.67 ร้อยละ 71.06 5.00 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 33.68 ร้อยละ 81.57 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_2.9.3-1-1 รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 

UBU_O_2.9.3-1-2 รายการผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-69- 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ (2.9.4) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ จ านวนผลงาน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

22 5.50 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

2 1.00 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสารที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

2 1.50 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ (Q) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

13 13.00 

 รวมผลงานวิจัย 39 21.00 

 รวมผลงานสร้างสรรค์ 0 0.00 

ผลงาน และผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมด 39 21.00 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด ปีการศึกษา 2556 29 คน 

ร้อยละของผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ฯ 72.41 ร้อยละ 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 25) 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 84.76 ร้อยละ 49.04 4.90 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40.49 ร้อยละ 72.41 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_2.9.4-1-1 รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 

UBU_O_2.9.4-1-2 รายการผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ (2.9.5) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน เป็น 5 คะแนน 

ก าหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 
วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. อาจารย ์ 0 2 5 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

3. รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

4. ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 

 หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณี คุณวุฒิคณาจารย์สาชาวิชาการ/วิชาชีพให้การรับรองการเทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงตามเกณฑ์ กพ. 

สูตรการค านวณ : 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย ์
X 100 

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ผลการค านวณ 

ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา น้ าหนัก จ านวน คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(น้ าหนัก x จ านวน) (คน) 

1. อาจารย์  475  
1.1 ปริญญาตรี 0 24 0.00 
1.2 ปริญญาโท 2 273 546.00 
1.3 ปริญญาเอก 5 178 890.00 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  160  
2.1 ปริญญาตรี 1 0 0.00 
2.2 ปริญญาโท 3 36 108.00 
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ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา น้ าหนัก จ านวน คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(น้ าหนัก x จ านวน) (คน) 

2.3 ปริญญาเอก 6 124 744.00 
3. รองศาสตราจารย์  42.5  

3.1 ปริญญาตรี 3 0 0.00 
3.2 ปริญญาโท 5 9.5 47.50 
3.3 ปริญญาเอก 8 33 264.00 

4. ศาสตราจารย์  1.5  
4.1 ปริญญาตรี 6 0 0.00 
4.2 ปริญญาโท 8 0 0.00 
4.3 ปริญญาเอก 10 1.5 15.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก  679 2,614.5 
สัดส่วนผลรวมถ่วงน้ าหนักต่อจ านวนอาจารย ์ 3.85 
แปลงค่าคะแนนท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = 6) 3.21 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.10 3.73 3.11 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

3.42 3.85 3.21 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_2.9.5-1-1 การพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2556 
UBU_O_2.9.5-1-2 รายชือ่อาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2556 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  3 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6 ข้อ 5.00 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00 

 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) มีนโยบายและมาตรการในการใช้งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2) มีเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 
3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารมีหลากหลายช่องทาง นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่าง

ทั่วถึง 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 
2) ควรจัดส่งเสริมกิจกรรมการด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร

ระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน 
3) พัฒนาระบบและกลไกการประสานงานระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย 
4) ควรจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยด าเนินการร่วมกับคณะ เพื่อให้ การพัฒนาและ

บรรลุเปูาประสงค์ในทิศทางเดียวกัน 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 3 ด้าน โดยในแต่ละด้านมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการ ได้แก่ 1.
ด้านทุนการศึกษา ( UBU_P_3.1-1-3) 2.ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
(UBU_P_3.1-1-4) และ 3.ด้านการให้ค าปรึกษา ( UBU_P_3.1-1-2) ซึ่งในการให้บริการ
ในแต่ละด้านมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่และ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษา ( UBU_P_3.1-1-1) โดยมีช่องทางการ
ให้บริการ ดังต่อไปนี ้

การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  
1. ให้ค าปรึกษารายบุคคลที่ห้องงานสวัสดิการนักศึกษา  เป็นการให้ค าปรึกษาใน

ลักษณะที่นักศึกษาเข้ามาที่ห้องงานสวัสดิการนักศึกษาเพื่อขอค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ 
เช่น การเรียน ทุนการศึกษา กยศ. กรอ. การหารายได้พิเศษ ระหว่างเรียน เป็นต้น  

2. ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท ์เป็นการให้ค าปรึกษาในลักษณะที่นักศึกษาไม่สะดวกที่
จะมาขอใช้บริการที่ส านักงาน และเป็นไปในลักษณะการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  

3. ให้ค าปรึกษาผ่าน social media เป็นการให้ค าปรึกษาผ่าน Facebook 
ทุนการศึกษา,  Fanpage Facebook กยศ. Fanpage facebook แนะแนวและจัดหา
งาน   

ทั้งนี้ งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มีการสรุปข้อมูลจ านวน
นักศึกษาท่ีมาขอรับค าปรึกษา ในแต่ละด้านเป็นรายเดือน (UBU_P_3.1-1-5) 

การบริการแนะแนวการใช้ชีวิต โดยส านักงานพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินงาน ใน
ปีการศึกษา 2556  ดังนี้  

1. บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2556 (UBU_P_3.1-1-8 ) 

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี 2556 (UBU_P_3.1-1-9) 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ 
ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกับ



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-75- 

 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

คณะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบมากข้ึน และเพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจท่ีตรงกัน ในปีต่อไป   

 
 

2. มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการด้านบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

ด้านทุนการศึกษา ทุนขาดแคลน, ทุนเฉพาะสาขา, ทุนเรียนดี และก าหนดการสอบ
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา 

ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ปฏิทินการด าเนินการ กยศ.และกรอ.  
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้ันตอน การกู้ กยศ. และกรอ. 

ด้านแนะแนวและจัดหางาน  โครงการที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  เช่น  โครงการ
เตรียมตัวสู่โลกอาชีพ, โครงการ UBU JOBFAIR 2014 เป็นต้น, รับสมัครงาน ทั้ง part 
time, full time รวมทั้งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งในการด าเนินการประชาสัมพันธ์
หรือส่งข่าวสารต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบชัดเจน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี   

1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง (UBU_P_3.1-2-1) 
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเว็บไซต์  (Website) งานสวัสดิการนักศึกษา 

(UBU_P_3.1-2-2)  
3. ระบบ UBU-sis (UBU_P_3.1-2-3) 
4. Fanpage Facebook กยศ. (UBU_P_3.1-2-4)  
5. Facebook ทุนการศึกษา (UBU_P_3.1-2-5)  
6. Fanpage Facebook แนะแนวและจัดหางาน (UBU_P_3.1-2-6)  
7. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (UBU_P_3.1-2-7) 
ทั้งนี้ งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มีการสรุปข้อมูลทางสถิติ

ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เป็นรายเดือน 
(UBU_P_3.1-2-8) 

 
 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทางด้าน
วิชาชีพ  

ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรรมทางวิชาการที่
เป็นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น 

1. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี 3 วันท่ี 17-18 สิงหาคม 
2556 (UBU_P_3.1-3-1) 

2. โครงการการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ วันท่ี 24 สิงหาคม 2556 (UBU_P_3.1-3-2) 
3. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ( UBU JOB Fair 2014) วันท่ี 7-8 

กุมภาพันธ์ 2557 (UBU_P_3.1-3-3) 
4. โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งท่ี 5 วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2557  

(UBU_P_3.1-3-4) 
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ด้านวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพของนักศึกษา โดยให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพของนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น    

1. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ( UBU JOB Fair 2014) วันท่ี 7-8 
กุมภาพันธ์ 2557 

2. โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งท่ี 5 วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 
3. โครงการสนับสนุนการท างานระหว่างเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2556  

(UBU_P_3.1-3-5 และ UBU_P_3.1-3-6) 

 
 

4. มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมข้อมูลเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า ซึ่งปัจจุบันมีหลายคณะที่มี
การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า ประกอบด้วย  คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ รวมถึงคณะอื่นๆที่ก าลังด าเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดยมหาวิทยาลัย
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 

1. ผ่านเว็บไซต์ ม.อบ. (UBU_P_3.1-4-1) 
2. ผ่านเพจ Facebook สมาคมศิษย์เก่าฯ (UBU_P_3.1-4-2) 
3. ผ่านกลุ่ม Facebook สมาคมศิษย์เก่าฯ (UBU_P_3.1-4-3) 

 
 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนี้ 
1. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ( UBU JOB Fair 2014) วันท่ี 7-8 

กุมภาพันธ์ 2557 (UBU_P_3.1-5-1) 
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า รายคณะ ตัวอย่างเช่น 

 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้ศิษย์เก่าเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการสอบ TOEIC(UBU_P_3.1-5-2) 

 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ
และติดตามข้อมูลศิษย์เก่า (UBU_P_3.1-5-3) 

 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ยาใหม่ ส าหรับเครือข่าย
เภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (UBU_P_3.1-5-4) 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของศิษย์เก่าในแต่ละ
คณะ  โดยด าเนินการรวบรวม link : website ศิษย์เก่าทุกคณะ เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย และติดตามการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าในแต่ละคณะ  

 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการให้บริการในข้อ 1-3 โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ด้านระบบและกลไกการ
ให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีการศึกษา 2556 เป็นเครื่องมือใน
การประเมิน ซึ่งผลการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการ ด้านระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย  (UBU_P_3.1-6-1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 สามารถแยกผลการประเมิน
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รายด้านได้ดังนี้ 

 ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 

 ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 

 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 

 
 

7. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการมา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย ด้านระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ประจ าปี
การศึกษา 2556 เสนอต่อที่ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา (UBU_P_3.1-7-1)  และน าผล
การส ารวจมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อสนองความต้องการให้กับนักศึกษา ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้

ด้านการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีปูายแนะน าข้ันตอนการให้บริการ /การติดต่อ ที่ชัดเจน เพื่อนักศึกษาจะได้

ด าเนินการได้ถูกต้อง ไม่สับสน 
- อยากให้มีปูายบอกข้ันตอนจากมหาวิทยาลัย ที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อ

ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารทางวาจา 
- ควรเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 
การปรับปรุงและพัฒนา 
- ส่วนกลางประชุมหารือกับคณะเรื่องการจัดท าข้ันตอนการท างานร่วมกันเพื่อการ

ด าเนินการชัดเจนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เป็นการลดความล้าช้าและความผิดพลาด 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 
ด้านการประชาสัมพันธ ์
ข้อเสนอแนะ 
- อยากให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนการศึกษาให้ทั่วถึงมากขึ้น 
- การเผยแพร่ข้อมูลของคณะ/หน่วยงานยังไม่ดีเท่าที่ควร 
การปรับปรุงและพัฒนา 
- มีการติดปูายประชาสัมพันธ์ในแต่ละคณะ เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาให้มากขึ้น 
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ 
-บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง 
การปรับปรุงและพัฒนา 
-จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ด้านการบริการให้ค าปรึกษานักศึกษา 
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หมายเหต:ุ การปรับปรุงและพัฒนานั้นจะด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2557  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_3.1-1-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการให้ค าปรึกษา, ด้านแนะแนวอาชีพและจัดหางาน, ด้านทุนการศึกษา 
และด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

UBU_P_3.1-1-2 ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการคณะการให้ค าปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2556 

UBU_P_3.1-1-3 ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2556 

UBU_P_3.1-1-4 ส าเนาค าสั่งอนุกรรมการการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2556 

UBU_P_3.1-1-5 รายงานการประชุม งานสวัสดิการนักศึกษา มิ.ย. 56 – พ.ค. 57 
UBU_P_3.1-1-6 สรุปรายงานประจ าปี 2556 

UBU_P_3.1-1-7 แบบฟอร์มติดต่อขอรับบริการ 

UBU_P_3.1-1-8 ภาพบรรยาย 

UBU_P_3.1-1-9 ค าสั่งคณะท างานและภาพถ่าย 

UBU_P_3.1-2-1 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

UBU_P_3.1-2-2 ตัวอย่างหน้า เว็บไซต์ (Website) งานสวัสดิการนักศึกษา 

UBU_P_3.1-2-3 ตัวอย่างหน้า ระบบ UBU-sis  

UBU_P_3.1-2-4 ตัวอย่างหน้า Fanpage Facebook กยศ.  

UBU_P_3.1-2-5 ตัวอย่างหน้า Facebook ทุนการศึกษา  

UBU_P_3.1-2-6 ตัวอย่างหน้า Fanpage Facebook แนะแนวและจัดหา 

UBU_P_3.1-2-7 ตัวอย่างหน้า เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

UBU_P_3.1-2-8 งานรายงานการประชุม งานสวัสดิการนักศึกษา มิ.ย. 56 – พ.ค. 57 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_3.1-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี 3 

UBU_P_3.1-3-2 รายงานผลการด าเนินโครงการการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

UBU_P_3.1-3-3 รายงานผลการด าเนินโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB Fair 2014) 

UBU_P_3.1-3-4 รายงานผลการด าเนินโครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งท่ี 5 

UBU_P_3.1-3-5 รายงานผลการด าเนินโครงการสนับสนุนการท างานระหว่างเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2556 

UBU_P_3.1-3-6 ตัวอย่างประกาศส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษา
ท างานระหว่างเรียน 

UBU_P_3.1-4-1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ม.อบ. 

UBU_P_3.1-4-2 ตัวอย่างหน้า Facebook สมาคมศิษย์เก่าฯ 

UBU_P_3.1-4-3 ตัวอย่างหน้า Facebook เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าฯ 

UBU_P_3.1-5-1 รายงานผลการด าเนินโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB Fair 2014) 

UBU_P_3.1-5-2 ส าเนาโครงการโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้ศิษย์เก่าเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ 
TOEIC 

UBU_P_3.1-5-3 ส าเนาโครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาการและติดตามข้อมูลศิษย์เก่า 

UBU_P_3.1-5-4 ส าเนาโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ยาใหม่ ส าหรับเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

UBU_P_3.1-6-1 รายงานผลส ารวจการให้บริการด้านระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2556 

UBU_P_3.1-7-1 ส าเนารายงานการประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจ าเดือน มิ.ย. 57 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ   

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัย จัดท าแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
โดยเน้นให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
แผนกิจกรรม ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตารางกิจกรรมรายด้าน ซึ่งมีการก าหนด



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-80- 
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ทุกด้าน ตัวช้ีวัดเพื่อการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คือ ระดับคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้านได้รับประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 ขึ้นไป โดยใช้แบบประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การวัดผล ท้ังนี้การจัดท าแผนดังกล่าวเป็นการด าเนินงานระหว่างสโมสรนักศึกษาและ
ชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา  

 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา    โดยงานกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการบริหารโครงการและ
การประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2557 กลุ่มเป้าหมาย  
ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 130 คน โดยมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้  

1. การบรรยายหัวข้อต่างๆ ได้แก่  
 บทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดย  ผศ.ตรีเนตร  

สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา  
 กิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพ (PDCA) โดย ดร.สุรชัย จูม

พระบุตร รองอธิการบดีฝุายคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 ขั้นตอนการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา โดยนางอมร วิชัยวงศ์  

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 
2. กิจกรรมกลุ่มย่อย (5 ด้าน)  เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น  : การจัดกิจกรรม

ภายใต้กระบวนการ PDCA 
 กลุ่มที่ 1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 กลุ่มที่ 2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   
 กลุ่มที่ 3 กิจกรรมอาสาบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 กลุ่มที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา   โดยมีเครือข่าย ท่ีด าเนินงาน ร่วมกับ  สโมสรนักศึกษาทุกคณะ 
และชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา 

 
 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
น าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 
ประเภทส าหรับระดับปริญญา
ตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาและตระหนักถึงรายละเอียดต่างๆ ของ
การจัดท าโครงการ การท ากิจกรรมต่างๆ ที่มีการด าเนินการที่เป็นระบบ PDCA มากข้ึน 
ซึ่งเป็นการพัฒนาและปลูกฝังให้นักศึกษาท างานอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยนักศึกษา
น าความรู้ที่ได้จากการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา ประกอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับบทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินกิจกรรมตามระบบ PDCA  ข้ันตอนการด าเนินโครงการกิจกรรม
นักศึกษา เช่น รูปแบบการเขียนโครงการ การขอใช้งบประมาณ การด าเนินการตาม
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ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

แผน การติดตามประเมินผล เป็นต้น อีกทั้ง ยังน าแนวทางการจัดกิจกรรมที่นักศึกษา
เป็นผู้ร่วมระดมความคิดเห็น : การจัดกิจกรรม 5 ด้านภายใต้กระบวนการ PDCA ไปใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาเอง  และมีเจ้าหน้า อาจารย์ที่ปรึกษา ให้
การส่งเสริม สนับสนุนดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีตัวอย่างกิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษา อย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี ดังนี ้

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี 3 วันท่ี 17-18 

สิงหาคม 2556  
2. โครงการการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ วันท่ี 24 สิงหาคม 2556  
3. โครงการค่าย ม.อุบลวิชาการ ครั้งท่ี 18 วันท่ี 10 – 24 ตุลาคม 2556  
4. โครงการค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร วันท่ี 15 – 19 ตุลาคม 2556  

ณ โรงเรียนพนาศึกษา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อุบลราชธานี 
5. โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งท่ี 5 วันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2556  

ณ  อาคารเทพสิริประภา ม.อุบลฯ 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

1. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 
(รอบมหกรรม) วันท่ี 12 – 22 มกราคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการค่ายพิราบขาว ครั้งท่ี 10 วันท่ี 14 – 15 ตุลาคม 2556  ณ  

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลฯ 
2. โครงการสร้างฝันปันรักสู่น้องโรงเรียนชนบท ครั้งท่ี 5 วันท่ี 7 – 9 

กุมภาพันธ์ 2557  ณ  โรงเรียนบ้านนาทราย ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 
3. โครงการอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ วันท่ี 13 – 28 มีนาคม 2557  

ณ  โรงเรียนบ้านบะไห ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

1. โครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปูุชา วันท่ี 
1 มิถุนายน 2556  ณ  ม.อุบลราชธานีและวัดหนองปุาพง 

2. โครงการไหว้คร ูประจ าปีการศึกษา 2556 วันท่ี 13 มิถุนายน 2556  ณ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ม.อุบลราชธานี 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
1. โครงการมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษาเทิดไท้ วันท่ี 16,23 

พฤศจิกายน 2556, 2 ธันวาคม 2556 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 
และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ภาค
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ปลาย ประจ าปีการศึกษา 2556 วันท่ี 27 ตุลาคม 2556  ณ  อาคารเรียนรวม 5 ม.
อุบลราชธาน ี

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1. โครงการกีฬาสัมพันธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 

วันท่ี 17 – 18 ตุลาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

1. โครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปูุชา วันท่ี 1 
มิถุนายน 2556  ณ  ม.อุบลราชธานีและวัดหนองปุาพง 

2. โครงการไหว้คร ูประจ าปีการศึกษา 2556 วันท่ี 13 มิถุนายน 2556  ณ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ม.อุบลราชธานี 

3. โครงการบัณฑิตรวมใจ ท าดีถวายพ่อหลวง วันท่ี 30 กรกฎาคม 2556  ณ  
ส านักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ 

4. โครงการพักผ่อนหย่อนจิต วันที่ 9 สิงหาคม 2556  ณ  วัดปุาอรัญญวาสี 
ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

5. โครงการกีฬาสัมพันธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2557 วันท่ี 17 
– 18 ตุลาคม 2556  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

 
 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน 
การจัดท าบันทึกความร่วมมือในการด าเนินการประกันคุณภาพการจัดกิจกรรม

ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความร่วมมือในการด าเนินการประกันคุณภาพการจัด
กิจกรรมภายใน โดยจัดโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 21 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงาน
อธิการบดี (หลังใหม)่ มหาวิทยาลัย 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายนอกสถาบัน 
การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอกสถาบัน  โดยจัดกิจกรรมโครงการอบรมเครือข่ายผู้น านักศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 4  ในวันท่ี 11-12 มกราคม 2557  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ   

 
 

5. มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คือ ระดับคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละด้านได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.51 ขึ้นไป โดยใช้แบบประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเป็นเครื่องมือในการวัดผลประเมิน จากผลการประเมิน นักศึกษาเห็น
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ว่า การ เข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ตาม
วัตถุประสงค์ในภาพรวมทุกด้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.90 โดยแยกรายด้านกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์(3.97) 
  - ได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ (3.89) 
  - เกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญา (3.95) 
  - เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง(4.06) 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (3.66) 
  - ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี กระบวนการต่างๆ 

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกีฬา (3.63) 
  - มีโอกาสเข้าร่วมในรายการแข่งขัน (3.48) 
  - เกิดความรัก ความสามัคคี และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา (3.87) 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (4.00) 
  - มีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม (4.06) 
  - ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (4.02) 
  - เกิดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี (3.91) 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (4.00) 
  - ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที (3.91) 
  - มีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  

(3.93) 
  - มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม (4.15) 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (3.88) 
  - มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม (4.02) 
  - ได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (3.80) 
  - ได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น (3.81) 

 
 

6. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2556 (UBU_P_3.2-6-6.1) 
มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 โดยน าผลการปรับปรุงน้ันเข้าท่ีประชุมองค์การ
นักศึกษา และได้มีการปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 

ผลการประเมินจากปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2556 
(UBU_P_3.2-6-6.2) 

1. ควรเพ่ิมสนามกีฬา  
ปรับปรุงโดย ได้จัดให้มีสนามกีฬาเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักศึกษามากขึ้น 
2. ควรเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างตามสถานที่ 
ปรับปรุงโดย เพิ่มไฟฟูาส่องสว่างตามสถานท่ีออกก าลังกายให้มากขึ้นซึ่งสโมสร

นักศึกษาได้ด าเนินการส ารวจสถานท่ี/เส้นทางสัญจร 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ภายในมหาวิทยาลัย ท่ีจ าเป็นต้องเพิ่มไฟฟูาส่องสว่าง และได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ผลการประเมินจากปีการศึกษา 2556 จะน าไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 
(UBU_P_3.2-6-6.3) 

1. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
2. ในการจัดโครงการแต่ละโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 
3. ควรมีคู่มือในการจัดท าโครงการ 
ซึ่งได้น าผลการพัฒนานี้เข้าท่ีประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือน พ.ค.2557 

แจ้งเพื่อทราบแล้ว และน ามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2557 ต่อไป 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเปูาหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_3.2-1-1.1 แผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
UBU_P_3.2-2-2.1 รายงานประเมินผลโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 
UBU_P_3.2-3-3.1 ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม ระดับปริญญาตรี 
UBU_P_3.2-3-3.2 ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 
UBU_P_3.2-4-4.1 ส าเนาบันทึกความร่วมมือในการด าเนินการประกันคุณภาพการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
UBU_P_3.2-4-4.2 รายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมเครือข่ายภายใน 
UBU_P_3.2-4-4.3 ส าเนาข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถาบัน 
UBU_P_3.2-5-5.1 สรุปผลการประเมินประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 
UBU_P_3.2-6-6.1 สรุปผลการประเมินประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 
UBU_P_3.2-6-6.2 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน มิ.ย.56 
UBU_P_3.2-6-6.3 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน พ.ค.57 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  4 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
8 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

67,115.65 
บาท/คน 

4.52 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 19.49 3.85 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 17.35 4.34 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 3.35 1.67 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.84 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.  4.06 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมี การด าเนินวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่
ยอมรับให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถาบันคลังสมองของชาติ 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) พัฒนาระบบและกลไกในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้าใจกับ
คณะ/หน่วยงานให้ทั่วถึง 

2) จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมีจ านวนน้อย ควรมีการจัดอบรมการเขียน
ต าราหรือผลงานทางวิชาการและจัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์เพื่อเพิ่มผลงาน 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัย โดย  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
ด าเนินการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยท่ีสามารถเช่ือมโยงภารกิจด้านการวิจัยกับภารกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
การบูรณาการพันธกิจท้ัง 4ด้าน ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันและส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยได้ประกาศขั้นตอน กระบวนปฏิบัติงานท่ีมีความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงคณะและหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด ดังนี ้

1. ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  
(UBU_P_4.1-1-1) และประชาสัมพันธ์ท่ีเวปไซต์ส านักงานฯ (UBU_P_4.1-1-2) 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทท่ี
ก าหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหารงานวิจัย  (UBU_P_4.1-1-4) กองบรรณาธิการ
บริหารงานวิจัย  ( UBU_P_4.1-1-5) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
(UBU_P_4.1-1-6) คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ (UBU_P_4.1-1-7) 
และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับสถาบัน  (UBU_P_4.1-1-8) เป็น
ต้น 

3.ก ากับติดตามการด าเนินงานได้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามระบบ 
(UBU_P_4.1-1-3) โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดท าแผนการด าเนินงาน
ด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย และมีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามระบบโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ การติดตามรายงานผลการด าเนินงานและการ
จัดสรรงบประมาณ (UBU_P_4.1-1-9) (UBU_P_4.1-1-10) เป็นต้น 

4. จัดท าระเบียบเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ เช่น ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการน าส่งเงิน
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ. 2556 (UBU_P_4.1-1-11) และเผยแพร่ให้



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 255 6 

 

-87- 

 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

บุคลากรทราบ โดยการแจ้งเวียนและประกาศผ่านเวบไซต์ 

 
 

2. มีการบูรณาการกระบวนการ  
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน 

1. มหาวิทยาลัยโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับคณะจัดท านโยบาย
ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เข้ากับการจัดการเรียนการ
สอนและได้ระบุไว้ในแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย โดยมี
รูปแบบของการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน มกีารก าหนดให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การเสนองบประมาณเพื่อการวิจัยประจ าปี 2556 (UBU_P_4.1-2-1) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เช่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบล็อกคอนกรีตมวลเบาแบบ

เซลลูล่าใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชา การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ส าหรับ
นักศึกษา CE ภาคการศึกษา 2/2556 (UBU_P_4.1-2-2) 

คณะวิทยาศาสตร์ในรายวิชา 1103 704 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก (UBU_P_4.1-2-
3) มีการน าผลการวิจัยเรื่องการจ าลองเพื่อออกแบบการสร้างขดลวดโซลินอยด์ส าหรับ
ระบบ MRI (UBU_P_4.1-2-4) มาช่วยอธิบายเสริมในบทที่เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า 

3. ก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนา เช่น งานประชุม
วิชาการ มอบ.วิจัยครั้งท่ี 7วันท่ี 25-26ก.ค. 255 6 มีการเชิญวิทยากรมาเสวนา 
(UBU_P_4.1-2-5) โดยมีหัวข้อการประชุมได้แก่ การ เสวนา “การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และ“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในมุมมองของผู้ก าหนดนโยบาย”มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
ฟัง (UBU_P_4.1-2-6) (UBU_P_4.1-2-7) 

 
 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย 
ดังนี้  

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการและวิจัย”
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556  มีผู้เข้าร่วม 20 คน (UBU_P_4.1-3-1) 

2. อบรม “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น” วันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
(หลังใหม)่ มหาวิทยาลัย จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน(UBU_P_4.1-3-2) (UBU_P_4.1-3-3) 

 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้
นักวิจัยมีความรู้  ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัย และพัฒนาบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างวันท่ี  29-30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
(UBU_P_4.1-3-4) 

คณะ/หน่วยงานมีการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เช่นคณะวิทยาศาสตร์สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัยของคณะ โดยจัดท า โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย และได้ผนวกความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการ
วิจัยเข้าไปในโครงการจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM) ให้แก่



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 255 6 

 

-88- 

 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์และนักวิจัย ซึ่งมีการด าเนินการเพื่อการพัฒนานักวิจัย ในหัวข้อ ดังนี้ 
1. งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
2. ประสบการณ์การเขียนต ารา แนวทางการเขียนบทความวิชาการและ 
จรรยาบรรณงานวิจัย (UBU_P_4.1-3-5) 

 
 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน  ได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการวิจัยและ
กิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

1. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยจัดท า ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยสถาบันประจ าปีงบประมาณ 2556 
(UBU_P_4.1-4-1) 

2. สนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน จ านวน 3  โครงการ เป็นเงิน 140 ,000.00 บาท 
(UBU_P_4.1-4-2) 

3. คณะ/หน่วยงานได้น างบประมาณเงินรายได้คณะเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย 
รวมเป็นเงิน 1,841,000 บาท (UBU_P_4.1-4-3) 

4.มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีมีการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกเช่น การสมทบทุนวิจัยร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ฝ่าย

วิชาการ ในปีงบประมาณ 2557 มีการสมทบทุนร่วม จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 
1,989,150.00 บาท ฝ่ายสังคมและชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เป็น
เงิน 1,000,000.00 บาท ฝ่ายท้องถิ่น เป็นเงิน 500,000.00 บาท (UBU_P_4.1-4-4) 

 
 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ

หน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า

ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ

การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม

เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย มีมาตรฐานและสร้างความรู้
มหาวิทยาลัยและคณะ/ส านักสนับสนุนให้มีการจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่ง
สนับสนุนทรัพยากร ทั้งห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการวิจัย ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยมีอาคารศูนย์ และอาคารศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อตอบสนองการ
ท างานวิจัยเฉพาะด้าน ( UBU_P_4.1-5-1) และมีห้องปฏิบัติการวิจัย มีบุคลากรที่ท า
หน้าท่ีสนับสนุนการวิจัยและให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย รวมทั้งจัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก หรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย (UBU_P_4.1-5-2) 

2. ส านักวิทยบริการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลสืบค้น จ านวน 14 ฐาน
ประกอบด้วย eBook Academic Collection form Ebsco, ACS Publication, 
ABI/INFORM , ACM Portal, Education Research Complete,  IEL (IEEE/IET), ISI 
Web of Science, Proquest Dissertation & Thesis Global, Science Direct 
(เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง), Springerlink – Journal, Academic Search 
Complete, Computer & Applied Science Complete, Emerald Management 
(UBU_P_4.1-5-3) 

3. มหาวิทยาลัย โดย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
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งานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ ( visiting 
professor) 

สนับสนุนและให้แนวทางแก่อาจารย์ในการท าวิจัย รวมทั้งได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์์ และบริการข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งทุน 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ ที่เอ้ือต่อการ
วิจัย ข้อมูลทุนวิจัย รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นๆ 
หรือการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนข้อมูล เกี่ยวกับประกาศและหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนการวิจัย  โดยสามารถดูข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/ 
web/research (UBU_P_4.1-5-4) 

4. ส านักวิทยบริการเป็น แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  ท่ีให้บริการทั้ง
หนังสือและข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลต่างๆ  (UBU_P_4.1-5-5) 

5. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยปี
การศึกษา 2556มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  

   - การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 7 เมื่อวันที่ 25-26ก .ค. 2556ณ อาคาร
เทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย (UBU_P_4.1-5-6) 

    - การจัดงานวันนักวิจัย งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
(UBU_P_4.1-5-7) 

 
 

6. มีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

มหาวิทยาลัยได้ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังน้ี 
1. การติดตามผลการด าเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้จัดสรรงบประมาณ โดยให้

รายงานความก้าวหน้าในระบบฐานข้อมูล การน าเสนอด้วยวาจา การส่งร่างรายงานและ
การประเมินร่างรายงานและส่งรายงานผลการด าเนินงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในการ
ด าเนินงานเป็นรอบปีงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณได้มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเสนออธิการบดี (UBU_P_4.1-6-1) 

2. การติดตามการด าเนินงานห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ มีการประชุม
คณบดีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาเรือแนวทางการบริหารศูนย์เครื่องมือกลาง และให้คณะส่ง
รายชื่อผู้แทนเพื่อร่วมเป็นคณะท างาน (UBU_P_4.1-6-2) 

3. มีการส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศโดยการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน โดยส่งแบบสอบไปคณะหน่วยงานต่าง ๆ เช่นการสอบถามความพึงพอใจการใช้
งานระบบฐานข้อมูลวิจัย ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (UBU_P_4.1-6-3) 

4. ส านักวิทยบริการท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ ห้องสมุด
และแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ (UBU_P_4.1-6-4) 

5.มีการความคุมระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย เช่น ศูนย์
เครื่องมือกลางและคณะเภสัชศาสตร์มีระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก 

6. การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 7มีการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  และสรุปผลการจัดงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2556 (UBU_P_4.1-6-5) 
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7. คณะหน่วยงานมีการ ติดตามและประเมินผลในความพึงพอใจในการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยผ่านระบบประเมิน onlineเช่น คณะเภสัชศาสตร์ ( UBU_P_4.1-6-
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (UBU_P_4.1-6-7) 

 
 

7. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 

มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินจากข้อ 6 ไปปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ดังนี ้

1. ด้านงบประมาณ มีขอทบทวนข้อบังคับกองทุน โดยได้เสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2556 วันท่ี 30 พ.ย. 2556 (เอกสารรายงาน
การประชุมหน้าท่ี 16) ( UBU_P_4.1-7-1) โดยคณะกรรมการสภาให้น ากลับมาแก้ไข 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. ด้านห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ มีการประชุมหารือเพื่อจัดท าแผน
ความต้องการงบลงทุน พื้นที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ฯ เมื่อวันท่ี 1 พ.ย.  2556 และ
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลางฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2557  ในวันท่ี 10 ม.ค. 2557 (UBU_P_4.1-7-2) 

3. ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  มีการประชุมเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ (UBU_P_4.1-7-3) 

4. มหาวิทยาลัยมีการตั้งคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย โดยใน
การประชุมคณะท างานครั้งท่ี 3/2556เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2556 ได้มีการจัดท า
รายละเอียดสถานภาพและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีมาน าเสนอ 
และร่วมก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย (UBU_P_4.1-7-4) 

5. ผลการสอบถามการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ที่นักวิจัยและผู้
ประสานงานวิจัยไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการนี้มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกับ วช. จัด
อบรมการใช้ฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2556 
ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 คน (UBU_P_4.1-7-5) 

6. การอบรมสัมมนา เช่น การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัยครั้งท่ี 7 ได้มีการน าผลการ
ประเมินในปีท่ีผ่านมามาใช้ในการก าหนดกิจกรรม สถานท่ีและผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย 
โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 2 ธ.ค. 56 เพื่อ
พิจารณาก าหนดรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 8 (UBU_P_4.1-7-6) 
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(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
ข ) 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัย มีระบบกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยเน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯท า
หน้าท่ีในการประสานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2556 ในรอบปีงบประมาณ 2556 ได้สนับสนุนการวิจัย 5 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (UBU_P_4.1-8-1) (UBU_P_4.1-8-2) (UBU_P_4.1-8-3) 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ฝ่าย 4 
(สกว.) โครงการ  “การพัฒนางานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธาน”ี ระยะเวลา 2 ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2556เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมหาวิทยาลัย 
ท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเน้นการท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานีในด้านต่าง ๆ (UBU_P_4.1-8-4) (UBU_P_4.1-8-5) 

3. มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินงาน 
“โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจังหวัดอุบลราชธานี ”ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป  ระยะเวลาการด าเนินงาน 4 ปี  ระหว่าง ปี 2556-2559
งบประมาณรวม 500,000.03 in EUR (ปี 2556 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวน
4,642,668.35 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร และส่งเสริม
สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยจ านวนกว่า 200 คน
ใน 11 พ้ืนท่ี 22 หมู่บ้าน 8 ต าบล 8 อ าเภอ ในจังหวัดอุบลราชธาน ี(UBU_P_4.1-8-6) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

8 6 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

8 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_4.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและปฏิทินกิจกรรมประจ าปีของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_4.1-1-2 
UBU_P_4.1-1-3 
UBU_P_4.1-1-4 
UBU_P_4.1-1-5 
UBU_P_4.1-1-6 
UBU_P_4.1-1-7 
UBU_P_4.1-1-8 
UBU_P_4.1-1-9 
UBU_P_4.1-1-10 
UBU_P_4.1-1-11 

 

การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์  
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
ค าสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการบริหารงานวิจัย 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองฯ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพฯ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ครั้งท่ี 4/2556 
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจัย 
ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิก การเก็บรักษาและการน าส่งเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่ง
กองคลัง 

UBU_P_4.1-2-1 
UBU_P_4.1-2-2 
UBU_P_4.1-2 

UBU_P_4.1-2-4 
UBU_P_4.1-2-5 
UBU_P_4.1-2-6 
UBU_P_4.1-2-7 

ประกาศ เรื่อง การเสนองบประมาณเพื่อการวิจัยประจ าปี 2556 
เอกสารประมวลรายวิชา การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-3รายงานการสอนรายวิชา 1103 704 ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิก 
รายงานการวิจัยเรื่องการจ าลองเพื่อออกแบบการสร้างขดลวดโซลินอยด์ส าหรับระบบ MRI 
หนังสือเชิญวิทยากรและก าหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 
ตัวอย่างรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
สรุปการจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 7 

UBU_P_4.1-3-1 
UBU_P_4.1-3-2 
UBU_P_4.1-3-3 
UBU_P_4.1-3-4 
UBU_P_4.1-3-5 

 

อบรมทักษะการเขียนบทความทางวิชาการและการวิจัย 
ผลการอบรมแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ก าหนดการอบรมการเขียนบทความวิจัย 
ผลการอบรมการเขียนบทความวิจัย 
รายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 ด้านการวิจัยเรื่อง งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และเรื่อง
ประสบการณ์การเขียนต ารา แนวทางการเขียนบทความวิชาการและ จรรยาบรรณงานวิจัย 

UBU_P_4.1-4-1 
UBU_P_4.1-4-2 
UBU_P_4.1-4-3 
UBU_P_4.1-4-4 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยสถาบันประจ าปีงบประมาณ 2556 
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยสถาบันปีงบประมาณ 2556 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ 
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนร่วม สกว. ปีงบประมาณ 2557 

UBU_P_4.1-5-1 
UBU_P_4.1-5-2 
UBU_P_4.1-5-3 
UBU_P_4.1-5-4 
UBU_P_4.1-5-5 
UBU_P_4.1-5-6 

ภาพอาคารศูนย์เครื่องมือกลางฯ มหาวิทยาลัย  
ภาพห้องปฏิบัติการในคณะ 
ฐานข้อมูล และ URLของระบบสารสนเทศ 
เวปไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภาพส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สรุปการจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 7 



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 255 6 

 

-93- 

 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_4.1-5-7 ภาพการจัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจ าปี 2557 

UBU_P_4.1-6-1 
UBU_P_4.1-6-2 
UBU_P_4.1-6-3 
UBU_P_4.1-6-4 
UBU_P_4.1-6-5 
UBU_P_4.1-6-6 
UBU_P_4.1-6-7 

เอกสารการติดตามผลการด าเนินงานวิจัย  
เอกสารการประชุมศูนย์เครื่องมือกลาง 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการฝ่ายหอสมุด 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 2 ธ.ค. 2556 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

UBU_P_4.1-7-1 
UBU_P_4.1-7-2 
UBU_P_4.1-7-3 

 
UBU_P_4.1-7-4 
UBU_P_4.1-7-5 

 
UBU_P_4.1-7-6 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 13-2556 
เอกสารประชุมแนวทางการจัดท าแผนครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลาง 
รายงานการประชุมส านักวิทยบริการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการ 
รายงานคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
ประชุมปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลและการจัดท าสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ใช้ข้อมูลในระบบ NRPM 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 2 ธ.ค. 2556 

UBU_P_4.1-8-1 
UBU_P_4.1-8-2 
UBU_P_4.1-8-3 
UBU_P_4.1-8-4 

 
UBU_P_4.1-8-5 

 
UBU_P_4.1-8-6 

 

บันทึกความร่วมมือและระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
แผนปฏิบัติงานวิจัยท้องถิ่น 
รายชื่อโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี 2556 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “การพัฒนางานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี” 
รายชื่อโครงการวิจัยภายใต้ “การพัฒนางานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี” 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคง
ทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจังหวัดอุบลราชธานี” 

 

 

 

 

D 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ       

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับคณะจัดท าระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การสนับสนุนงบประมาณ   มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของ
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ใน
วงการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยระดับมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณ 

1) การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ Oral Presentation ในต่างประเทศ
จ านวน 20 ทุน เป็นเงิน 704,969.95 บาท (UBU_P_4.2-1-1) 

2) ค่าลงทะเบียนน าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการแบบ Oral Presentation ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศไทยจ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000บาท  
(UBU_P_4.2-1-2) 

3) ค่าตอบ แทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
(UBU_P_4.2-1-3) 

- ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจ านวน 21ทุน เป็น
เงิน 200,000.00 บาท 

- ค่าตอบแทนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 4 ทุน เป็นเงิน 
20,000.00 บาท 

    4) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จ านวน 9 ทุน เป็นเงิน 79,776.38 บาท (UBU_P_4.2-1-4) 

2. การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อสร้างพื้นที่ให้
นักวิจัย นักวิชาการของมหาวิทยาลัย และจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายการวิจัย เช่น 
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัยครั้งท่ี 7 จัดเมื่อวันท่ี 25-26 กรกฎาคม  2556 ณ อาคาร

เทพรัตนสิริปภา มีผู้เข้าร่วม548 คน (UBU_P_4.2-1-5) 

3. การจัดท าวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยจัดท าวารสารวิชาการ มอบ. โดยแบ่งเป็น 
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- วารสารวิชาการ มอบ.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนด 4 ฉบับ/ปีซึ่งเป็น
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (UBU_P_4.2-1-6) 

- วารสารวิชาการ มอบ.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ก าหนด 2 ฉบับ/ปี
(UBU_P_4.2-1-7) 

ระดับคณะมีการจัดท าวารสารวิชาการของคณะเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมกีารประชาสัมพันธ์/เผยแพร่การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ผ่านทางเวปไซต ์   http://www.ubu.ac.th/web/research 
(UBU_P_4.2-1-8) 

 
 

2. มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

มหาวิทยาลัยโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดประชุม ร่วมกับคณะเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  เมื่อได้แนวทางแล้วได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบขั้นตอนการด าเนินงาน และได้ใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (UBU_P_4.2-2-1) ดังนี ้

1.รวบรวม งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมและพร้อมออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
โดยคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีด าเนินงานแล้วเสร็จและส่งรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา (UBU_P_4.2-2-2)  

2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยเมื่อวันท่ี 2 
ธันวาคม 2556ตามรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หน้า 3 โดยแบ่งประเด็นการสังเคราะห์ เป็น 10 ประเด็น 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น (UBU_P_4.2-2-3) 

3. หัวหน้าโครงการวิจัยด าเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลงานวิจัยเช่น 
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์มี การน าผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาวัสดุ

ประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับวิศวกรรม
การเกษตร มาสังเคราะห์เป็นเรื่องเล่างานวิจัย  เพื่อชุมชน เรื่อง การน าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาเป็นส่วนผสมของวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว  

(UBU_P_4.2-2-4) 
  - คณะพยาบาลศาสตร์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ และจัดท าเป็นคู่มือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(UBU_P_4.2-2-5) 

 
 

3. มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 
2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

น าผลงานท่ีได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้มาเผยแพร่ผลงาน โดยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

1. เว็บไซตส์ านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย (UBU_P_4.2-3-1)  
2. คณะวิศวกรรมศาสตรป์ระชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ใน

ลักษณะเรื่องเล่างานวิจัย เรื่อง การน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นส่วนผสมของ
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วัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ทางเว็บไซต์หน่วยวิจัยฯของคณะ 
(UBU_P_4.2-3-2) 

3. คณะพยาบาลศาสตรเ์ผยแพร่คู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในที่ประชุมการ
บริการวิชาการ งานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2557 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะฯ (UBU_P_4.2-3-3) 

 
 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน เช่น  

1.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี ได้น าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยโครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและลดภาระใน
สังคมที่ก าล างเผชิญอยู่กับอุบัติติเหตูทางถนน โดยมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ลง
วันท่ี 25 ตุลาคม 2556 (UBU_P_4.2-4-1) 

2. เครื่องก าจัดมอด เป็นการด าเนินงานโครงการรัฐร่วมเอกชนระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องก าจัดมอดและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์"เพื่อพัฒนาเครื่องฉายรังสีอินฟราเรด ส าหรับ
ก าจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ เป็นการมา ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับโรงสีข้าว 
(UBU_P_4.2-4-2) 

 
 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยโดย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับคณะ มีนโยบาย/แนว
ทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551  (UBU_P_4.2-5-1) เพื่อให้ความคุ้มครอง
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ทั้งของบุคลากรและนักศึกษาไม่ให้ถูกน าไปแอบอ้างหรือ
น าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการจัดการรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลงาน
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และมีการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 
- ได้รับการประกาศ อนุสิทธิบัตรจ านวน 4 ผลงาน  (UBU_P_4.2-5-2) 
- อยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรองอนุสิทธิบัตรจ านวน 3 ผลงาน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_4.2-1-1 
UBU_P_4.2-1-2 
UBU_P_4.2-1-3 
UBU_P_4.2-1-4 

 
UBU_P_4.2-1-5 
UBU_P_4.2-1-6 
UBU_P_4.2-1-7 
UBU_P_4.2-1-8 

ประกาศฯ ทุนการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
ประกาศทุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย 

ประกาศค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
ประกาศทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
สรุปการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 7 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เวปไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

UBU_P_4.2-2-1 
UBU_P_4.2-2-2 
UBU_P_4.2-2-3 
UBU_P_4.2-2-4 

 
UBU_P_4.2-2-5 

ระบบการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
รายชื่อผลงานวิจัยท่ีด าเนินงานแล้วเสร็จในปี งบประมาณ2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ครั้งท่ี 5/2556 
เรื่องเล่างานวิจัย  เพื่อชุมชน เรื่อง การน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นส่วนผสมของวัสดุ
ประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว 
คู่มือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

UBU_P_4.2-3-1  
 

UBU_P_4.2-3-2 
UBU_P_4.2-3-3 

การเผยแพร่ผลงานการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านเวปไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เวปไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เวปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 

UBU_P_4.2-4-1  
UBU_P_4.2-4-2  

หนังสือรับรองโครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
ภาพการด าเนินงาน "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องก าจัดมอดและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์" 

UBU_P_4.2-5-1 
UBU_P_4.2-5-2 

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 
ประกาศ อนุสิทธิบัตร จ านวน 4 รายการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน ระหว่าง 0–5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

40,974,104.80 บาท 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย 18,077,607.00 บาท 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 22,896,497.80 บาท 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2556 610.5 คน 
- จ านวนอาจารย์ประจ า 609.5 คน 
- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงาน
จริง 

67,115.65 บาท/คน 

4. จ านวนผลรวมคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 49.77 - 
5. จ านวนคณะวิชาที่ได้รับการประเมิน 11 หน่วยงาน 
4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.52 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

61,423.28 บาท/คน 68,659.56 บาท/คน 4.58 บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

58,198.14 67,115.65 บาท/คน 4.52 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_4.3-1-1 จ านวนอาจารย์และนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2556 

UBU_O_4.3-1-2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (4.4.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนนจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 
 

ผลการค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ จ านวนผลงาน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

171 42.75 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

10 5.00 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสารที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1 0.75 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย

84 84.00 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ จ านวนผลงาน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ (Q) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 รวมผลงานวิจัย 266 132.50 

 รวมผลงานสร้างสรรค์ 0 0.00 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมด 266 132.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าและวิจัยท้ังหมด ปีการศึกษา 2556 680 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ า 679 คน 

- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 

19.49 ร้อยละ 

4. จ านวนผลรวมคะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชา 42.31 - 

5. จ านวนคณะวิชาท่ีได้รับการประเมิน 11 หน่วยงาน 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 3.85 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 17.21 ร้อยละ 14.21 2.89 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 13.45 ร้อยละ 19.49 3.85 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_4.4.1-1-1 จ านวนอาจารย์และนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2556 

UBU_O_4.4.1-1-2 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (4.4.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนผลงาน หน่วยวัด 

1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2556 118 ผลงาน 
1.1 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ระดับชาติ) 118 ผลงาน 
1.2 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ระดับนานาชาติ) 0 ผลงาน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด ปีการศึกษา 2556 680 คน 
- จ านวนอาจารย์ประจ า 679 คน 
- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

3. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 

17.35 ร้อยละ 

4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 4.34 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 26.78 ร้อยละ 8.08 2.02 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16.69 ร้อยละ 17.35 4.34 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_4.4.2-1-1 จ านวนอาจารย์และนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2556 

UBU_O_4.4.2-1-2 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

 



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 255 6 

 

-102- 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (4.4.3) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ จ านวนผลงาน 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 35 8.75 
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 4 2.00 
0.75 ต ารา/หนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบัน

ก าหนด 
8 6.00 

1.00 ต ารา/หนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิขา
การ 

6 6.00 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมด 53 22.75 

จ านวนอาจารย์ประจ าและวิจัยท้ังหมด ปีการศึกษา 2556 680 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ า 679 คน 

- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

ร้อยละของ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

3.35 ร้อยละ 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 1.67 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 10.62 ร้อยละ 2.88 1.44 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 8.35 ร้อยละ 3.35 1.67 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_4.4.3-1-1 จ านวนอาจารย์และนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2556 

UBU_O_4.4.3-1-2 จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2556 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  5 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 8 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

ร้อยละ 58.88 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.  5.00 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการให้แก่ชุมชนที่สอดคล้องกับพันธกิจด้านต่างๆ           
ที่เก่ียวข้องมีความหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  

2) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ตามความถนัดในด้านที่มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น บันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ระหว่าง ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบั นทึก ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ บันทึกความร่วมมือกร
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยผ่านกระบวนการสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี และมูลนิธิประชาสังคม เป็นต้น  

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้มหาวิทยาลัยต้องเพิ่มมาตรการในการสร้างความตระหนักให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ
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และควรพิจารณาการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับผู้ที่ด าเนินการตามแผนงานและประสบความส าเร็จเพื่อเป็น
แบบอย่างแก่บุคลากรอื่นๆ 

 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ      

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

5 ข้อ 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีก าหนดระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่
สังคม ดังนี ้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกอบด้วยรองอธิการบดี  รองคณบดี / รองผู้อ านวยการ จากทุก
คณะ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการ  โดยมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จัดท าระเบียบ ประกาศแนว
ปฏิบัติในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเมิน  จัดล าดับ
ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณประจ าปีของโครงการและก ากับ  ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินโครงการ (UBU_P_5.1-1-1) 

2. มีหลักเกณฑ์ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกคณะ หน่วยงานถือปฏิบัติ ในการด าเนินงาน โดยประกาศ
ดังกล่าวครอบคลุมเรื่องการเสนอและอนุมัติโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงการ 
การก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน (UBU_P_5.1-1-2) 

3. มีการก าหนดนโยบายและแนวทางในการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เป็นประจ าทุกปี เพ่ือประกาศให้ทุกคณะ หน่วยงานจัดท าโครงการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (UBU_P_5.1-1-3) 

4. มีการก ากับและติดตามการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย สม่ าเสมอในทุกไตรมาสและติดตามรายงานการ
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ (UBU_P_5.1-1-5) 
5. มีระบบการประเมินผลการด าเนินโครงการและมีการติดตามประเมินผล

หลังสิ้นสุดการด าเนินงานแล้ว เพื่อติดตามประเมินประโยชน์ ผลกระทบของการ
ด าเนินงาน (UBU_P_5.1-1-6) 

ระดับคณะหน่วยงาน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดขึ้น รวมถึงบางคณะได้พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้มีความ
สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงาน โดยได้ปรับจากระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

2. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นให้คณะ 
หน่วยงานมีการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยในปีการศึกษา 2556 มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
ก าหนดแผนการบูรณาการกับการเรียนการสอน จ านวน 72 โครงการ
(UBU_P_5.1-2-1)  

ส าหรับวิธีการบูรณาการมีหลายรูปแบบ เช่น การสอดแทรกสาระของการ
ให้บริการวิชาการในการเรียนการสอน การน านักศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะท างานในการให้บริการวิชาการ การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาท าโครงงาน
พิเศษ โดยใช้ปัญหาจากผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น (UBU_P_5.1-2-2) 

 
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นให้คณะ 
หน่วยงานมีการบูรณาการการให้ บริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการวิจัยโดยในปี
การศึกษา 2556  มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ก าหนดแผนการบูรณาการ
กับการวิจัย / การเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 2 7โครงการ (UBU_P_5.1-
3-1) ส าหรับรูปแบบการบูรณาการเน้น  การน าประเด็นปัญหาที่ได้จากการบริการ
วิชาการมาพัฒนาเป็นโครงการวิจัย  เป็นต้น (UBU_P_5.1-3-2) 

 
 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

มหาวิทยาลัย ก าหนดแนวทางการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการไว้ 2 
ระดับ คือ ระดับแผนปฏิบัติการและระดับโครงการ โดยระดับแผนปฏิบัติการได้
ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ 2 ตัวช้ีวัด คือ จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการและร้อยละของ
โครงการที่บูรณาการส าเร็จตามแผน( UBU_P_5.1-4-1)   (UBU_P_5.1-4-2) ส่วน
ในระดับโครงการ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลส าเร็จ โดมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดรูปแบบการประเมินผลให้คณะ 
น าไปใช้  (UBU_P_5.1-4-3) (UBU_P_5.1-4-4) 

 
 

5. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปี 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน (UBU_P_5.1-
5-1) โดยในระดับสถาบัน ท่ีประชุมได้เสนอให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  
ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ โดยเฉพาะในส่วนโครงการ
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ที่ก าหนดแผนการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยไว้แล้ว หากไม่มีการ
ด าเนินงานหรือไม่รายงานผลการด าเนินงาน ให้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการ
จัดสรรงบประมาณในปีต่อไป (UBU_P_5.1-5-2) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.1-1-1 
 

UBU_P_5.1-1-2 
UBU_P_5.1-1-3 
UBU_P_5.1-1-4 
UBU_P_5.1-1-5 
UBU_P_5.1-1-6 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ี 36/2556เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่
สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประกาศการบริหารงานบริการวิชาการ 
แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ ฯ ประจ าปี 2557 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมครั้งท่ี 2/2556 และ 3/2556 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี 2557 
รายงานการประเมินผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี 2556 

UBU_P_5.1-2-1 
UBU_P_5.1-2-2 

บัญชีรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการที่มีแผนการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

UBU_P_5.1-3-1 
UBU_P_5.1-3-2 

บัญชีรายชื่อโครงการบริการวิชาการทีม่ีการบูรณาการกับการวิจัย 
ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการที่มีแผนการบูรณาการกับการวิจัย 

UBU_P_5.1-4-1 
UBU_P_5.1-4-2 
UBU_P_5.1-4-3 

 
UBU_P_5.1-4-4 

 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2556 
รายงานการประเมินผล แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2556  
ตัวอย่างแบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน / 
การวิจัย 
ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการที่ประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน / การวิจัย 

UBU_P_5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมครั้งท่ี 2/2556 และ 3/2556 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.1-5-2 
 

บันทึกข้อความ เรื่องขอให้จัดส่งเอกสารแสดงผลการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน / การวิจัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับโรงเรียนระดับต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความ
ร่วมมือและร่วมด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะจัดให้มี
การประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมี
ความร่วมมือ  ทั้งนี้เพื่อน าเสนอประเด็นปัญหาความต้องการในการรับริการวิชาการ
ของสถานศึกษาต่างๆ มาจัดท าเป็นโครงการ/ กิจกรรม เพื่อให้บริการวิชาการต่อไป  
โดยในรอบปีการศึกษา 2556 มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี ้

1. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามพระราชด าริ ฯ ในกลุ่มโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนประจ าปี 2556(UBU_P_5.2-1-1) 

2. ประชุมกับผู้แทนผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(UBU_P_5.2-1-2) 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยโดยการใช้แบบสอบถาม สุ่มส่งไปยังกลุ่มผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย 
เมื่อได้รับความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มต่าง ๆ แล้ว ( UBU_P_5.2-1-3) 
มหาวิทยาลัยได้น ามาก าหนดนโยบายในการให้บริการวิชาการและแจ้งให้คณะ 
หน่วยงาน น าไปจัดท าโครงการเพื่อให้บริการวิชาการต่อไป 

 
 

2. มีความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อร่วมกิจกรรมในการให้บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังนี้ 
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ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 1. บันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุมชน ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (UBU_P_5.2-2-1) 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ระหว่าง ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (UBU_P_5.2-2-2) 

 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_5.2-2-3) 

 4. บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับกลุ่มโรงเรียนที่
เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (UBU_P_5.2-2-4) 

5. บันทึกความร่วมมือกรขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยผ่านกระบวนการ
สมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานีและมูลนิธิประชาสังคม 
(UBU_P_5.2-2-5) 

 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมที่เกิดกับผู้ร่วมโครงการ โดยตรงในประเด็นประโยชน์ที่ได้รับจาก
การร่วมโครงการ  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ นอกจากน้ี ยังได้ก าหนดแผนการ
ประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการหรือชุมชนของผู้ร่วม
โครงการ   โดยในการประเมินประโยชน์ท่ีมีต่อผู้ร่วมโครงการนั้น ได้ส่งแบบ
ประเมินผลไปยังกลุ่มผู้ร่วมโครงการจ านวน 1,000 คน ระหว่างเดือน มกราคม – 
มีนาคม 2557 ซึ่งได้รับการตอบกลับจ านวน 307 คน  (UBU_P_5.2-3-1) 

 
 

4. มีการน าผลการประเมินใน
ข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการประจ าปี 2556 ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบประเมินมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการบริหารจัดการ มีข้อเสนอแนะเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการที่ยังไม่
ทั่วถึง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงการด าเนินงานเรื่องดังกล่าว โดยได้จัดท าปฏิทิน
การด าเนินโครงการประจ าปี 2557 ( UBU_P_5.2 -4 -1) เพื่อส่งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในพ้ืนท่ี อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนต าบล  
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย 

2. ด้านหัวข้อการฝึกอบรมที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ มหาวิทยาลัยได้น ามา
จัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งมี
ทั้งที่ได้ด าเนินการแล้วและมีแผนที่จะด าเนินการในช่วงในปีงบประมาณ 2558  เช่น 
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการ
อาหารเครื่องดื่ม เบเกอรี่  ( UBU_P_5.2-4-2)การอบรมเพื่อผลผลิตข้าวอินทรีย์ 
(UBU_P_5.2-4-3) การอบรมการเลี้ยงปลานิลจิตรดา การส่งเสริมการพึ่งตนเองและ
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (UBU_P_5.2-4-4)  เป็นต้น 
3. ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการรับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า 

โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ได้จริง ซึ่งไม่ได้มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก
การให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

  มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน UBU Show  and 
Share 2014 ผลงานท่ีเป็นความส าเร็จและความภาคภูมิใจ : แนวปฏิบัติที่ดีโดยมี
การคัดเลือกโครงการบริการวิชาการที่มีการด าเนินงานท่ีดีจ านวน  4  ผลงาน เพื่อ
ถ่ายทอดสู่บุคลากร (UBU_P_5.2-5-1) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป่าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป่าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.2-1-1 
UBU_P_5.2-1-2 

 
UBU_P_5.2-1-3 

ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามพระราชด าริ ฯ ประจ าปี 2556ว 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและครูอาจารย์ ครั้งท่ี 
1/2556 และ ครั้งท่ี 2/255610 
รายงานการประเมินผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี 2556 

UBU_P_5.2-2-1 
 

UBU_P_5.2-2-2 
 
 

UBU_P_5.2-2-3 
 

UBU_P_5.2-2-4 
 

บันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน ต าบลเมืองเดช 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
บันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ระหว่าง ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับกลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนตามโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.2-2-5 บันทึกความร่วมมือระหว่าง  ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 
10 อุบลราชธานีและมูลนิธิประชาสังคม  

UBU_P_5.2-3-1 สรุปการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2556 

UBU_P_5.2-4-1 
UBU_P_5.2-4-2 
UBU_P_5.2-4-3 
UBU_P_5.2-4-4 

ปฏิทินการด าเนินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปี 2557  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
โครงการ เสวนาการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ "ท าอย่างไรให้เป็นตัน" 
รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2558  

UBU_P_5.2-5-1 รายงานผลการด าเนินงาน  UBU Show  and Share 2014ผลงานท่ีเป็นความส าเร็จและความ
ภาคภูมิใจ : แนวปฏิบัติที่ดี 

 

ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย (5.3.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน   

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

วิธีการค านวณ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
X 100 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

1. ผลรวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2556 

63 เรื่อง 

1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ใน “ การพัฒนาการ
เรียนการสอน” 

40 เรื่อง 

1.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา “ การ
วิจัย” 

12 เรื่อง 

1.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา “ การ 11 เรื่อง 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

เรียนการสอนและการวิจัย” 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ * 107* เรื่อง 
3. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ

วิจัย 
58.88 ร้อยละ 

4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30) 5.00 คะแนน 

หมายเหตุ  * จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดท่ีสภาฯอนุมัติ น าเสนอเฉพาะโครงการของคณะวิชา (107 โครงการ) 
หากใช้จ านวนโครงการท้ังหมด จะมีโครงการของส านักงานส่งเสริมการวิจัยฯ ด้วย (112 โครงการ)    
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ร้อยละ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 53.93 ร้อยละ 66.17 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ร้อยละ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 73.08 ร้อยละ 58.88 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_5.3.1-1-1 โครงการบริการวิชาการฯ ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย 
UBU_O_5.3.1-1-2 จ านวนโครงการที่บูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 9  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (5.3.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโครงการความร่วมมือ
กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ถ่ายทอดสู่ประชาชนเพื่อยกระดับการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
การเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี   โดยได้ก าหนดกลุ่ม/พื้นที่เป้าหมายใน 
จังหวัดอุบลราชธานี คือ กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ศรีวิสุทธิ์ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานีและ หจก.หกพันนา อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ในปี
การศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการคลินิกเทคโนโลยีไว้ใน  แผนงาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2556 ( UBU_P_5.3.2-1-1) 
จ านวน 4 โครงการ คือ  

1. โครงการการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล(UBU_P_5.3.2-1-2) 
    (P) มหาวิทยาลัยบรรจุโครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล ไว้ใน

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2556 โดยมีงบประมาณในการด าเนินงาน 200,000 บาท ซึ่ง
มีแผนงาน 3 ด้าน คือ 1) การบริการข้อมูล ค าปรึกษาและเผยแพร่ข่าวสารด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  3) การบริการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  ทั้งนี้ การด าเนินงาน
ตามแผนดังกล่าวจะเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการที่จะรับ
บริการเข้ามาที่มหาวิทยาลัย จากน้ัน มหาวิทยาลัยจะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการตาม
ความต้องการ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญออกให้ค าปรึกษาการด าเนินงานในพ้ืนท่ี  การ
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่ต้องการ ฯลฯ 

  (D)  จากแผนงานที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผน 
(UBU_P_5.3.2-1-6)  คือ 

   1. การบริการข้อมูล ค าปรึกษาและเผยแพร่ข่าวสารด้าน ว และ ท   
   - ได้จัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 4 ฉบับ และจัดส่ง

ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกคลินิกเทคโนโลยี   คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ศูนย์การเรียนรู้
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องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี    

-  บริการให้ค าปรึกษา การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือน แก่นายกรุงศรี ศรีสม
บุตร ซึ่งเป็นมัคทายกวัดป่าเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า (ร.4) ต.ธาตุ  อ.วารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เนื่องจากชาวบ้านดอนกลางใต้ที่ไปท าบุญที่วัดประสบปัญหา
เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในวัดมีความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้แต่ขาดความรู้ที่
จะซ่อมบ ารุง จึงต้องการขอค าปรึกษาในการดูแลและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
บ้านเรือน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ออกให้บริการค าปรึกษา
และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือน โดย นายวิชชุกร  อุดมรัตน์ ต าแหน่งช่าง
เทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ค าแนะน าในการดูแลและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างถูกวิธี  เมื่อวันท่ี 24 – 25 ตุลาคม 2556  

- บริการตรวจสอบระบบโซลาร์เซลล์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดงนา ต าบล
หนามแท่ง อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  โดย รศ.อุทัย สุขสิงห์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2556 

  (C) จากผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยได้ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
โครงการและประเมินผลระหว่างการด าเนินงานเป็นระยะ  รวมถึงการประเมินผลโดย
คณะผู้ประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( UBU_P_5.3.2-1-10) 
โดยเฉพาะหลังกิจกรรมการบริการค าปรึกษาแก่เกษตรกร / ผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ 
แล้ว จะมีการน าข้อมูลมาท าการประมวล เพื่อประสานหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าโครงการ หรือจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาแก่ผู้รับบริการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้น าไปวางแผนจัดกิจกรรม  ดังนี้   

1.บริการตรวจสอบแก้ไขและติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์ ณ ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนบ้านดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  
โดย รศ.อุทัย สุขสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    (A)  เมื่อได้ประเมินผลและก าหนดแผนกิจกรรมที่จะด าเนินงานต่อแล้ว 
มหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าข้อเสนอโครงการ ประจ าปี 2557 ต่อไป  

2. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านเสื่อลายขิด
(UBU_P_5.3.2-1-3) 

(P) มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมู่บ้านเสื่อลายขิดบรรจุในแผนปฏิบัติงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยีประจ าปี 2556 
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 252,800 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มวางแผนการท างาน
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียคือ สมาชิกกลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ ผู้ใหญ่บ้านและ
นักพัฒนาชุมชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช 
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(D) จากแผนงานที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มและ
นักพัฒนาชุมชนต าบลเมืองเดช ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 
1)  การศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อ2)  การอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อ3)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจัดเชื้อราในเสื่อ
(UBU_P_5.3.2-1-7) 

(C) เมื่อด าเนินงานตามกิจกรรมแต่ละขั้นตอนแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะเพื่อสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการท างาน 
รวมถึงเมื่อสิ้นสุดโครงการมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแบบท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนด นอกจากน้ี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ยังได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการในพ้ืนท่ีจริง โดยได้
ประเมินโครงการ “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านเสื่อลายขิด” 
ณ ท่ีท าการกลุ่มทอเสื่อลายขิดบ้านโนนโพธ์ิใต้  ร่วมกับผู้รับประโยชน์จากโครงการ
(UBU_P_5.3.2-1-10)  ซึ่งคณะผู้ประเมินได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานปี 2556 

(A) จากข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินผลโครงการและผลที่ได้จากแบบ
ประเมิน มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อเสนอโครงการ หมู่บ้านหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท 
“หมู่บ้านเสื่อลายขิด” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในปี 2557 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : 
ซุปข้าวฮางงอกสมุนไพรแบบผงส าเร็จรูป(UBU_P_5.3.2-1-4) 

(P) มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์สู่สากล : ซุปข้าวฮางงอก บรรจุในแผนปฏิบัติงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยี
ประจ าปี 2556   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 76,500 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่ม
วางแผนการท างานร่วมกันกับผู้ประกอบการเพื่อเสนอความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการมีความต้องการแปรรูปข้าวฮางงอกให้อยู่ในรูปโจ๊กพร้อม
ดื่มและการพัฒนาด้านการตลาด 

(D) จากแผนงานที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับผู้ประกอบการ ด าเนิน
กิจกรรมตามแผนงานโดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 1) การพัฒนาสูตรการแปรรูปข้าวฮาง
เป็นซุปข้าวฮางแบบผง  2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารตาม
มาตรฐาน GMP  3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(UBU_P_5.3.2-1-8)  

(C) เมื่อด าเนินงานตามกิจกรรมแต่ละขั้นตอนแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะเพื่อสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการท างาน 
รวมถึงเมื่อสิ้นสุดโครงการมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแบบท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนด นอกจากน้ี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี ยังได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการในพ้ืนท่ีจริง  
(A) จากข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินผลโครงการและผลที่ได้จากแบบ

ประเมิน มหาวิทยาลัยได้น าไปปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วน
ของการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) สู่สากล : 
ผลิตภัณฑ์มะเม่าพร้อมดื่ม(UBU_P_5.3.2-1-5) 

(P) มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์สู่สากล ผลิตภัณฑ์มะเม่าพร้อมดื่ม บรรจุในแผนปฏิบัติงาน โครงการคลินิก
เทคโนโลยีประจ าปี 2556   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  98,500 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้
เริ่มวางแผนการท างานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียคือ ผู้จัดการ หจก.หกพันนา 

(D) จากแผนงานที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับผู้จัดการ หจก. หกพันนา   
ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 1)  การถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์3)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(UBU_P_5.3.2-1-9) 

(C) เมื่อด าเนินงานตามกิจกรรมแต่ละขั้นตอนแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะเพื่อสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการท างาน 
รวมถึงเมื่อสิ้นสุดโครงการมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแบบท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนด  ซึ่งข้อมูลที่ได้น ามาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

(A) จากข้อมูลการประเมินผลโครงการและการตรวจประเมินสถานท่ีการผลิต
ไวน์มะเม่า จากสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล คลินิกเทคโนโลยีและผู้จัดการ หจก. 
หกพันนา ได้น ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตและสถานท่ีการผลิต จนกระทั่งผ่าน
เกณฑ์การประเมินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผน
ประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

จากแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดในปี 2556 จ านวน 4 โครงการ คลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 โครงการ โดยมีการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดรายโครงการ (UBU_P_5.3.2-2-1 ) ดังนี ้

1. โครงการบริการข้อมูลค าปรึกษา ประจ าปี 2556 
    - จ านวนผู้รับการค าปรึกษาทางเทคโนโลยี  30 คน 
    - จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี 50 คน  
    - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านเสื่อลายขิด 

 - จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด 2 เรื่อง คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ 
การก าจัดเชื้อรา 
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- ชุมชนมีวิทยากรที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด จ านวน 2 
คน คือ นางพะเยาว์ แก้วเสนา 
นางไกรษร บุญเฉลียว  

- จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 50 คน  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : 

ซุปข้าวฮางงอกสมุนไพรแบบผงส าเร็จรูป 
  - จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  20 คน 
  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ  ร้อยละ 80 
  - ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 96 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : 
ผลิตภัณฑ์มะเม่าพร้อมดื่ม 

 - จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  20 คน 
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ  ร้อยละ 80 
 - ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 

 
 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

จากการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีทั้ง 3 โครงการ พบว่า ชุมชน / 
ผู้ประกอบการ ยังคงมีการเรียนรู้และด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_5.3.2-3-1) รวมถึง กลุ่มผู้ประกอบการยังคง
มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (UBU_P_5.3.2-3-2  และ UBU_P_5.3.2-3-3) 

 
 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง 
โดยคงอัตลักษณข์องคนใน
ชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือ
ยั่งยืน 

การที่ผู้น าชุมชน ยังคงด าเนินงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ให้ค าแนะน ามา
อย่างต่อเนื่องโดยยังคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน ดังนี้ 

1) ชุมชนบ้านโนนโพธ์ิใต้ อ าเภอเดชอุดม เป็นชุมชนที่มีการทอเสื่อจากกกเป็น
อาชีพเสริม ซึ่งผู้น าชุมชนได้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายเสื่อและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อทอกก จากคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันชุมชนยังคงน า
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม คือ ลายโพธ์ิและผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทหมอน 
กระเป๋า สตูลนั่ง ไปใช้ในการออกแบบและท าผลผลิตขอตนเองเพื่อจ าหน่ายมาอย่าง
ต่อเนื่อง   นอกจากนี้ยังมีกลไกท่ีสนับสนุนการด าเนินงานคือองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเดช (UBU_P_5.3.2-4-1) 

2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ศรีวิสุทธิ์ ซึ่งเน้นเอกลักษณ์ในการผลิตสินค้าประเภท
อาหารปลอดสารพิษ และมีความพร้อมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความ
ต้องการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น 
ข้างฮางงอกชนิดผงหรือพร้อมดื่ม (UBU_P_5.3.2-4-2) 

3) หจก.หกพันนา ยังคงด าเนินกิจการและพัฒนากิจการของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ยึดถือเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น คือ การใช้ภูมิปัญญาในการหมักสุราพื้นบ้าน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ของตนเอง เช่น สุรากลั่นจากไวน์มะเม่า  
(UBU_P_5.3.2-4-3) 
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5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ส่งผลต่อตัวผู้ร่วม
โครงการที่ได้รับประโยชน์ในรูปของตัวเงินท้ังสามกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก 
การด าเนินงานเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย นอกจากน้ี ยังเกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะใน
ระดับชุมชน ที่มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชนเพื่อผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับ
ผู้ประกอบการ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน 
เช่น 

1) ชุมชนบ้านโนนโพธ์ิใต้ อ าเภอเดชอุดม  หลังจากท่ีเข้าร่วมโครงการแล้ว มี
รายได้จากการจ า หน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมาณ  
80,000 บาท    (บัญชี รายรับ – รายจ่าย เดือนกรกฎาคม  – ธันวาคม 2556) ในส่วน
ของผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ กระเป๋า ท่ีรองนั่ง 
หมอน (UBU_P_5.3.2-5-1)  

2) หจก.หกพันนา ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตและสถานท่ีการผลิต จน
ผ่านการรับรองโดยส านักงานสาธารณสุข อ าเภอตระการพืชผลและผลิตภัณฑ์ได้ 
(UBU_P_5.3.2-5-2) 

3) กลุ่มกลุ่มเกษตรอินทรีย์ศรีวิสุทธิ์ได้มีจ านวนผลิตภัณฑ์เพิ่มจากเดิมที่มีเฉพาะ
ข้าวฮาง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคือ ซุปข้าวฮางแบบผงพร้อมดื่ม ขณะนี้อยู่
ระหว่างการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.3.2-1-1 
UBU_P_5.3.2-1-2 
UBU_P_5.3.2-1-3 

แผนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2556 
ข้อเสนอโครงการบริการข้อมูลค าปรึกษา ประจ าปี 2556 
ข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.3.2-1-4 
 

UBU_P_5.3.2-1-5 
 

UBU_P_5.3.2-1-6 
UBU_P_5.3.2-1-7 
UBU_P_5.3.2-1-8 

 
UBU_P_5.3.2-1–9 

 
UBU_P_5.3.2-1-10 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : ซุปข้าวฮางงอก
สมุนไพรแบบผงส าเร็จรูป 
ข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : ผลิตภัณฑ์มะ
เม่าพร้อมดื่ม 
รายงานผลโครงการบริการข้อมูลค าปรึกษา ประจ าปี 2556 
รายงานผลโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : ซุปข้าวฮางง
อกสมุนไพรแบบผงส าเร็จรูป 
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : ผลิตภัณฑ์มะ
เม่าพร้อมดื่ม 
รายงานการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี 2556 

UBU_P_5.3.2-2-1 ตารางเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตามแผนและผลการด าเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี 2556 
UBU_P_5.3.2-3-1 

 
UBU_P_5.3.2-3-2 
UBU_P_5.3.2-3-3 

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี 2557 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านเสื่อ
ลายขิด 

เวบไซต์ กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ศรีวิสุทธ์ิ  http://sriwisoot.com 

เวบไซต์ หจก.หกพันนา http://www.hokpunna.com/ 

UBU_P_5.3.2-4-1 
 

UBU_P_5.3.2-4-2 
UBU_P_5.3.2-4-3 

บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช ในการ
ด าเนินโครงการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนต าบลเมืองเดช    

เวบไซต์ กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ศรีวิสุทธ์ิ  http://sriwisoot.com 

เวบไซต์ หจก.หกพันนาhttp://www.hokpunna.com/ 
UBU_P_5.3.2-5-1 
UBU_P_5.3.2-5-2 

ข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมาบ้านเสื่อลายขิดประจ าปี 2557 
หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP 5 ดาว หจก.หกพันนา 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  6 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.  5.00 

 

 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จากการที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องพบว่า มีโครงการที่ได้รับการยกย่อง  ในระดับชาติ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดงานเชิด
ชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ดร.ติ๊ก  แสนบุญ  และ ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ได้มอบประกาศเกียรติคุณ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัย   สมานชาติ ผู้เป็นนัก
อนุรักษ์ผ้าของชนเผ่าไทดีเด่น 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ       

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1. มหาวิทยาลัย โดยส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้รองคณบดี / รองผู้อ านวยการ จากทุก
คณะ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการ (UBU_P_6.1-1-1) 

2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อประกาศให้เป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย(UBU_P_6.1-1-2) 

3. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดนโยบาย มาตรการ  หลักเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ การจัดสรรงบประมาณ สัดส่วนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามรอบปีงบประมาณ (UBU_P_6.1-1-3 และ 
UBU_P_6.1-1-4) 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัยฯ จัดท าแบบรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  โดยก าหนด
ติดตามการด าเนินงานทุกไตรมาสในรอบปีงบประมาณ (UBU_P_6.1-1-5) 

5. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานและเสนอ
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย  เป็นประจ าทุก 6 
เดือน (UBU_P_6.1-1-6) 

6. ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัยฯ จัดท าคู่มือการบริหารโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รวบรวมขั้นตอนแนวทางการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารโครงการไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็น
แนวทางเดียวกัน(UBU_P_6.1-1-7) 

7. คณะ หน่วยงานตั้งหน่วยงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบตามบริบทของ
คณะเพื่อ ด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (UBU_P_6.1-1-8) 

 
 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมก าหนดให้มีการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา และให้ระบุการบูรณาการฯในข้อเสนอโครงการเพื่อเป็นข้อพิจารณาใน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 
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คณะ/หน่วยงานจัดท าโครงการที่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือน าความรู้ที่ได้ไปจัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ปีการศึกษา 2556 จากนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกคณะ หน่วยงานได้
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษาดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 

- คณะบริหารศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาการพัฒนาสินค้าเพื่อการค้าตามอารยธรรมสี่ชนเผ่า (ไทย ลาว เขมร และ
ส่วย)กับการจัดการเรียน วิชา การจัดการการผลิตภัณฑ์และราคา(UBU_P_6.1-2-1) 

- คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้โดยมี

การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจ าวัน ใน

หัวข้อสวนสมุนไพรและพิพิธภัณฑ์สมุนไพร(UBU_P_6.1-2-2) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการท านุบ ารุงศาสนสถานในบริเวณใกล้เคียง

มหาวิทยาลัย ท่ีวัดบ้านแขม -ค้อ (UBU_P_6.1-2-3) โดยบูรณาการกับวิชาการ

ส ารวจ ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา (UBU_P_6.1-2-4) 

- คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ ารุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งท่ี  2 เนื่องในโอกาส

วันพ่อแห่งชาติ (UBU_P_6.1-2-5) โดยได้บูรณาการกับรายวิชาสุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวช 1 โดยมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ท่ีหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ มีการสนับสนุนให้มีการแสดง

ความกตัญญูต่อพ่อ และการมอบรางวัลคุณพ่อต้นแบบแห่งชาติ (UBU_P_6.1-2-6) 

2. ด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ 

- คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู ซึ่งด าเนินการจัดในวันที่  13 มิถุนายน 

2556 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ร าลึก ตระหนัก และ

ซาบซึ้งในพระคุณของครูอาจารย์ (UBU_P_6.1-2-7) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ได้มีนักศึกษา

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่คณะได้จัดขึ้น (UBU_P_6.1-2-8) 

- คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติและมอบหมวกใน 

วันท่ี  21 ตุลาคม 2556โดยมีพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 
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2  เพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล โดยรุ่นพี่น ารุ่นน้องแสดงออกซึ่งการส่งต่อ

สัญลักษณ์ของวิชาชีพ ด้วยการมอบตะเกียงและมีการปฏิญาณตน   ซึ่งกิจกรรมดัง 

กล่าวเป็นการถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของวิชาชีพพยาบาลให้สืบทอด

ต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป(UBU_P_6.1-2-9)  

 
 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการกิจกรรมทั้งใน
และนอกสถานท่ี  โดยการเผยแพร่โครงการฯ ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
(UBU_P_6.1-3-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วย และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น (UBU_P_6.1-
3-2)  

 
 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน มีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณา
การการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด (UBU_P_6.1-4-1) 

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย โดยคณะ หน่วยงานเทียบเท่า มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนั กศึกษา  เพื่อให้ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม/
หัวหน้าโครงการแต่ละโครงการทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัย โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับคณะศิลป
ศาสตร์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น การแสดง
ร าไทย ดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม ตลอดจนสาธิต
อาหารพื้นถ่ินของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
ของหลักสูตรเวียดนาม พร้อมท้ังมีการ ประเมินผล ความส าเร็จของการบูรณาการ
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเวียดนาม ภายใต้ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง ฯ กับการเรียนการสอน : ปรับปรุงพื้นที่ในเขตอุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง (UBU_P_6.1-4-2) 

2. คณะบริหารศาสตร์ ประเมินผล การบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โครงการศึกษาการพัฒนาสินค้าเพื่อการค้าตามอารยธรรมสี่ชน
เผ่า (ไทย ลาว เขมร และส่วย) (UBU_P_6.1-4-3) 

3. คณะเภสัชศาสตร์ ประเมินผล การบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา  โครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรในเขตอีสานใต้ (2) (UBU_P_6.1-4-4) 

 
 

5. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย โดยคณะ หน่วยงานเทียบเท่า มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน อาทิเช่น 

1. คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการน าผลการประเมินโครงการท านุบ ารุงฯ ไป
ปรับปรุงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาใน โครงการ 
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ( 2) ได้สรุปผลความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชม
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

พิพิธภัณฑ์และข้อเสนอแนะของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนมาปรับปรุงพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและทันสมัยอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น ข้อเสนอแนะด้านสถานท่ีซึ่งมีความคับแคบไม่
เหมาะกับจ านวนนักศึกษาน้ัน ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นข้อเสนอแนะมาทุกปี จึงได้ด าเนินการก่อสร้างสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนข้ึนมาใหม่จ านวน 1 หลัง บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งอดีตอยู่
ภายในอาคารเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์ฯ จึงท าให้พิพิธภัณฑ์ฯ มีพื้นท่ีกว้างขวางขึ้น 
และสามารถรองรับการเรียนการสอนและผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากข้ึน 
(UBU_P_6.1-5.1)  

2. คณะบริหารศาสตร์ ได้มีการน าผลการประเมินการบูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเสนอ เข้าในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ  และคณะกรรมการประจ าคณะฯ และที่ประชุมของ
กรรมการทั้งสองชุดได้มีการให้ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินเพื่อน าไปปรับปรุง
การบูรณาการโครงการท านุบ ารุงฯ กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ต่อไป (UBU_P_6.1-5.2) 

ระดับมหาวิทยาลัย พบว่ามีโครงการที่มีแผนการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา จ านวนท้ังสิ้น 54 โครงการ มีการบูรณาการและรายงาน
ผลการบูรณาการ 24 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 45 ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้ง
ที่ 4/2556  เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งท่ีประชุมมีมติให้คณะ

หน่วยงาน ก ากับ ดูแลโครงการที่มีการบูรณาการโครงการกับการเรียนการ
สอนและและกิจกรรมนักศึกษาให้ด าเนินการตามแผนการบูรณาการที่
ก าหนดไว้และประเมินผลส าเร็จและรายงานผลการของการบูรณาการใน
รายงานผลการด าเนินงานให้ครบถ้วนตามแผนการด าเนินงาน . 

(UBU_P_6.1-5.3) 

 
 

6. มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ 

- 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_ 6.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
UBU_P_6.1-1-2 ประกาศ มอบ. เรื่องการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
UBU_P_6.1-1-3 ประกาศ มอบ. เรื่องการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ฉบับท่ี 2) 

UBU_P_ 6.1-1-4 แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 2557 และ 2558 

UBU_P_ 6.1-1-5 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
UBU_P_6.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4/56 
UBU_P_ 6.1-1-7 คู่มือการบริหารโครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

UBU_P_ 6.1-1-8 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะต่างๆ 
UBU_P_ 6.1-2-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาสินค้าเพื่อการค้าตามอารยธรรมสี่เผ่า (ไทย ลาว ส่วย 

เขมร) พร้อมค าอธิบายรายวิชาที่มีการบูรณาการและรายชื่อนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
UBU_P_ 6.1-2-2 ส าเนาโครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2) พร้อมรายละเอียดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 
UBU_P_ 6.1-2-3 โครงการท านุบ ารุงศาสนสถานในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ท่ีวัดบ้านแขม-ค้อ 
UBU_P_ 6.1-2-4 แผนการสอนวิชา การส ารวจ 
UBU_P_ 6.1-2-5 โครงการบ ารุงจิต ใกล้ชิดใจครั้งท่ี 2 
UBU_P_ 6.1-2-6 มคอ. 3 และ มคอ. 5 วิชา สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 ปีการ ศึกษา 2556 
UBU_P_ 6.1-2-7 ส าเนาโครงการไหว้ครู พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน 
UBU_P_ 6.1-2-8 แบบเสนอโครงการพร้อมภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต ์

UBU_P_ 6.1-2-9 เอกสารสรุปโครงการวันพยาบาลแห่งชาติและมอบหมวก 
UBU_P_ 6.1-3-1 ตัวอย่างเวปไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
UBU_P_ 6.1-3-2 ประมวลภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
UBU_P_ 6.1-4-1 แบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/กิจกรรม

นักศึกษา 
UBU_P_ 6.1-4-2 สรุปผลประเมินความส าเร็จของการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/

กิจกรรมนักศึกษา 
UBU_P_ 6.1-4-3 รายงานผลการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการโครงการศึกษาการพัฒนาสินค้าเพื่อการค้าตาม

อารยธรรมสี่ชนเผ่า (ไทย ลาว เขมร และส่วย) 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_ 6.1-4-4 รายงานผลการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการโครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรในเขตอีสานใต้ (2) 

UBU_P_ 6.1-5.1 แบบแสดงความคิดเห็นการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการ
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2) กับการเรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน และรูป
ถ่ายสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (หลังใหม่) 

UBU_P_ 6.1-5.2 หลักฐานการน าผลประเมินไปปรับปรุงของคณะบริหารศาสตร์  
UBU_P_ 6.1-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4/2556 
UBU_P_ 6.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
UBU_P_6.1-1-2 ประกาศ มอบ. เรื่องการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (6.2.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินโครงการอุบลวัฒนธรรม เป็นโครงการที่เปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีการด าเนินงานตามวงจร 
PDCA   ดังนี ้

Plan) การวางแผน  
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการอุบลวัฒนธรรม ในแผนการด าเนินงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการโดยคณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( UBU_O_6.2 .1-1-1 ถึง 
UBU_O_6.2.1-1-3) 

Do) การปฏิบัติงาน  
เริ่มด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ เป็นการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม โดยเชิญสถาบันการศึกษาจากประเทศในแถบภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเมียนเจย และมหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา มหาวิทยาลัย
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

จ าปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมเป็นลักษณะจัดเวทีเสวนา โดยคณาจารย์จากแต่ละ
มหาวิทยาลัยร่วมกันมีการสาธิตท่าร า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการท่าร าของแต่ละ
ประเทศ และการแสดงศิลปพ้ืนถ่ินของแต่ละประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก
นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ น านักศึกษามาร่วม
จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย เวียตนามและจีน (UBU_O_6.2.1-1-4) 

Check) การประเมินโครงการ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม(UBU_O_6.2.1-1-5) 
Act) การน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ได้น าผลการประเมินไปรับปรุงการด าเนินงาโดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มอบหมาย
ให้คณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานโครงการและให้มีการ
ด าเนินการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ โครงการ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้มีกลุ่มนักเรียน
ประถม มัธยม  และกลุ่มประชาชนท่ัวไป (UBU_O_6.2.1-1-6) 

 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผน
ประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการอุบลวัฒนธรรม 
จากแผนการด าเนินงานได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานท้ังหมด 10 กิจกรรม 
สามารถด าเนินการได้ 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80  (UBU_O_6.2.1-2-1) 

 
 

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินงานโครงการอุบลวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2553 โดยในการด าเนินงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย ท่ีมีความสนใจ
ด้านศิลปวัฒนธรรม มีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรม
เป็นลักษณะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ท้ังในรูปแบบ บรรยายและโปสเตอร์ ซึ่ง
ต่อมาในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่าง
การเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน และเห็นว่าสิ่งท่ีบ่งบอกถึงรากเง้า ความเชื่อ ความ
เป็นมาของแต่ละประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนนั้น คือ ศิลปวัฒนธรรม ประจ าชาติ
และองค์กรที่มีหน้าที่ในการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแต่และประเทศให้กับ
เยาวชนนั้น คือ สถาบันการศึกษา ดังนั้น จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมโดยในปีงบประมาณ 2556 และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการอุบล
วัฒนธรรม ในแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 25 57 เพื่อให้มี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (UBU_O_6.2.1-3-1) 

 
 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

ผลจากการด าเนินงานตามแผนกิจกรรม โครงการ อุบลวัฒนธรรม  เป็น
โครงการที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม นอกจากท าให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของประเทศ ไทย จีน กัมพูชา และลาว ยังเกิดประโยชน์ส าหรับ
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คณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาและลาวที่มาร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้      
ในฐาน ะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างคนมารับใช้
ประเทศ การท ากิจกรรมดังกล่าวท าให้ นักศึกษา และคณาจารย์ที่มีส่วนร่วม 
ได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
(UBU_O_6.2.1-4-1) 

 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาติ 

จากท่ีมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด พบว่า มีโครงการที่ได้รับการยกย่อง  ในระดับชาติ ได้แก ่

1. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพ้ืนบ้าน
อีสาน ข้ึนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดง
มุทิตาจิตแก่ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ท่ีล้ าค่าจน
ปรากฏต่อสาธารณาชนให้เป็นศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2556โดยผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจ าปี 2556 สาขาอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นอาจารย์คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้แก่ ดร.ติ๊ก 
แสนบุญ (UBU_O_6.2.1-5-1) 

2. ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้
มอบประกาศเกียรติคุณ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ ผู้เป็นนัก
อนุรักษ์ผ้าของชนเผ่าไทดีเด่น (UBU_O_6.2.1-5-2) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_6.2.1-1-1 แผนปฏิบัติงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีงบประมาณ 2556 
UBU_O_6.2.1-1-2 แผนการด าเนินงานโครงการอุบลวัฒนธรรม 

UBU_O_6.2.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ หรือ โครงการอุบลวัฒนธรรม .ให้มีเนื้อหาการร่วมกันวาง
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

แผนการด าเนินงาน และมีแผนเป็นเอกสารแนบ 
UBU_O_6.2.1-1-4 ข้อเสนอโครงการอุบลวัฒนธรรม 
UBU_O_6.2.1-1-5 ผลการประเมินโครงการอุบลวัฒนธรรม  
UBU_O_6.2.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุฯ ครั้งท่ี 1/2557 
UBU_O_6.2.1-2-1 แผนการด าเนินงานโครงการอุบลวัฒนธรรม 
UBU_O_6.2.1-3-1 โครงการอุบลวัฒนธรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
UBU_O_6.2.1-4-1 หลักฐานการด าเนินงานโครงการอุบลวัฒนธรรม 
UBU_O_ 6.2.1-5-1 ประกาศสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นให้

เป็นศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน ประจ าปี 2556 
UBU_0_6.2.1-5-2 ภาพถ่ายโล่รางวัล เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา ส านักงานพิพิธภัณฑ์และ

วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (6.2.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
พันธกิจหลักการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการให้บุคลากรและนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่เด่นชัด  3 
ประการ ได้แก่ 1) วัฒนธรรมด้านความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  2) 
วัฒนธรรมด้านความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในสถาบัน 3) วัฒนธรรม
ด้านศาสนาและความเชื่อ โดยมีการจัดกิจกรรม อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และ ในระดับ คณะ/ ส านัก/หน่วยงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมภายในมหา วิทยาลัย ได้มุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วม 
เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติไทย มีความรัก เทิดทูนสถาบันทาง
สังคมที่เป็นศูนย์รวมใจของชนชาติไทย และปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
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ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ส่วนการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้
บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทย ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป 

   ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตามแผนงาน/โครงการ/ปฏิทิน  (UBU_P_6.2.2-1-1)  ( UBU_P_6.2.2-1-2) 
(UBU_P_6.2.2-1-3) และ  (UBU_P_6.2.2-1-4) ที่ก าหนดตามกิจกรรมที่มีการ
ด าเนินงานภายในมหา วิทยาลัย และกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดกิจกรรม รวม 30 โครงการ/
กิจกรรม (UBU_P_6.2.2-1-5) โดยแยกเป็นการจัดกิจกรรมใน 3 วัฒนธรรม คือ  

  1) วัฒนธรรมด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 กิจกรรม  
  2) วัฒนธรรมด้านความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน   8 

กิจกรรม  
  3)วัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ 10 กิจกรรม  

 
 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย
ของ อาคารสถานท่ี สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์  

มหาวิทยาลัย โดย ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการด าเนินงานรักษาและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  โดยอาคารสถานท่ีที่มหาวิทยาลัยดูแลโดยตรง ซึ่งไม่
อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิชา ได้มอบหมายให้ส านักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มีแผนงานดูแลท าความสะอาด บ ารุงรักษา
และตกแต่งตลอดทั้งปี (UBU_P_6.2.2-2-2) โดยมีการด า เนินงาน ดังกล่าว  
(UBU_P_6.2.2-2-1)     

 
 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม  สอดคล้องกับ ธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัย มีเนื้อท่ี 5,228 ไร่ ได้มอบหมายให้ส านักงาน บริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี จัดท าแผนงานดูแลท าความสะอาด 
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตาม ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งปี (UBU_P_6.2.2-3-2) โดยมีการด าเนินงานดังกล่าว (UBU_P_6.2.2-3-
1)  

 
 

4. การจัดให้มี พื้นที่ และกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม ให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ  

มหาวิทยาลัย มีพ้ืนท่ีและมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย (โดย
ส านักงานอธิการบดี) และคณะ/ส านัก/หน่วยงานในสังกัด  

    พื้นที่ส าหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีการดูแล ท าความสะอาดและตกแต่งพื้นที่ ให้เอื้อและ
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2556 มี
การจัดกิจกรรมตามกลุ่มอาคารและสถานท่ีในความดูแลรับผิดชอบ 
(UBU_P_6.2.2-4-1) ได้แก ่ 

1) กลุ่มอาคารส านักงานอธิการบดี ใช้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และพิธีทาง
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ศาสนา 2) อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์และพื้นที่โดยรอบ  ใช้จัดกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพและสันทนาการของบุคลากรและนักศึกษา  

2) อาคารส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  และกลุ่มอาคาร
หอพักอาศัยของบุคลากร และหอพักนักศึกษา  ใช้จัดพิธีทางศาสนา กิจกรรมทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

3) อาคารและสถานท่ีในความดูแลของคณะ/ส านัก/หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
ของมหาวิทยาลัย 

 
 

5. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา ที่เกี่ยวกับ
ประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาของมหา วิทยาลัย ต่อ
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  ในปีการศึกษา 2556 โดย
ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (UBU_P_6.2.2-5-1) ส ารวจจากผล
การด าเนินงานข้อ 2–3 พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจ มีคะแนน
เฉลี่ย=3.650 อยู่ในระดับมาก และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส ารวจผลการ
ด าเนินงาน ข้อ 1–4 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (UBU_P_6.2.2-5-2) พบว่า 
บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย = 3.910 อยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น  จึงสามารถสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจโดยรวมจากการส ารวจท้ังสอง
หน่วยงานคือ คะแนนเฉลี่ย (3.650 + 3.910 )/2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.780  อยู่ใน
ระดับมาก 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_6.2.2-1-1 
UBU_P_6.2.2-1-2 

 
UBU_P_6.2.2-1-3 

 

ปฏิทินการร่วมพิธีการเนื่องในวันส าคัญของชาติ ปี พ.ศ.2556 - 2557 
แผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน ประจ าปี
การศึกษา 2556 
แผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภายใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_6.2.2-1-4 
UBU_P_6.2.2-1-5 

 

แผนการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รายงานผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 255 6 : ส่วนท่ี 2 
ผลการพัฒนาด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

UBU_P_6.2.2-2-1 
 

UBU_P_6.2.2-2-2 

รายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย การรักษาความสะอาด การบ ารุงรักษาและตกแต่ง
อาคารสถานท่ี ประจ าปีการศึกษา 2556   
แผนการปฏิบัติงานการจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2557   

UBU_P_6.2.2-3-1 
UBU_P_6.2.2-3-2 

 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาและประดับตกแต่งภูมิทัศน์ ประจ าปีการศึกษา 2556   
แผนการปฏิบัติงานการจัดการระบบสาธารณูปโภค (งานดูแลรักษา/พัฒนา/ปรับปรุง/ตกแ ต่งพื้นที่
ภูมิทัศน์) ภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2557   

UBU_P_6.2.2-4-1 
 

รายงานผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 25 56 : ส่วนท่ี 3 
พื้นที่ทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และคณะ/ส านัก/หน่วยงานในสังกัด  

UBU_P_6.2.2-5-1 
 

UBU_P_6.2.2-5-2 
 
 

รายงานผล การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพในการให้บริการด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2556  
รายงานผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 25 56 : ส่วนท่ี 4 
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ  ปี
การศึกษา 2556  
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  7 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯ 

และผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานเรียนรู ้

5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ค่าเฉลี่ย 4.25 4.25 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ค่าเฉลี่ย 4.22 4.22 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.  4.75 

 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ ทุ่มเท สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินงาน รวมทั้งให้การ
ช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  

2) ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานที่มอบหมาย มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
และมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3)  มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการด าเนินงานด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ในด้านการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ       

7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ี
ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 
2533  (UBU-P-7.1-1-1) 

สภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมโครงการ “ปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน”ี เมื่อวันท่ี  29 พฤศจิกายน 2556   โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง  
“ทบทวนอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย และการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ” โดย ศาสตราจารย์
พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล   นายกสภามหาวิทยาลัย  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกรอบทิศทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
คณะ ส านัก เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และเป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  (UBU-P-7. 1-1-
2), (UBU-P-7.1-1-3) 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยยังได้เผยแพร่ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยไว้ใน 
web site ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  และรายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2556 (UBU-P-7.1-1-4) 

ส าหรับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
2/2557 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์  2557  มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 255 6  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี  และ
อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว มิได้มุ่งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแต่ละท่านเป็นรายบุคคล  เป็น การประเมินตนเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในองค์รวม (UBU-P-7.1-1-5), (UBU-P-7.1-1-6), (UBU-P-7.1-1-7) 

 กรอบและประเด็นในการประเมิน  จ าแนกเป็น 5 ด้าน ผลการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

ด้านที่  1 สภามหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ของสภา
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มหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533  
ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.26 คะแนน (ระดับดี) 

ด้านที ่2 สภามหาวิทยาลัยก าหนดกลยุทธศาสตร์  ทิศทาง ก ากับนโยบาย  ข้อบังคับ 
ระเบียบ  ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน (ระดับดี) 

ด้านที่ 3 สภามหาวิทยาลัยท าตามกฎระเบียบข้อบังคับ  ของต้นสังกัด  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.57 คะแนน (ระดับดีมาก) 

ด้านที่ 4 สภามหาวิทยาลัยก ากับ  ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา   
ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน (ระดับด)ี 

ด้านที่ 5 สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ได้รับคะแนนเฉลี่ย  
4.23 คะแนน (ระดับดี) 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม พบว่า  ได้รับ
คะแนนเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับดี 

 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2555 – 2559) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้แผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวเป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน พบว่ายังมีบางตัวบ่งช้ีที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และยังมีบางมาตรการที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ได้ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 3 ปีท่ีเหลือของแผนกลยุทธ์
ฉบับดังกล่าวเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับทิศทางและเป้าหมาย พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้สอดรับกับทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ  ใน
บริบทปัจจุบันและอนาคต  ของประเทศและภูมิภาค อธิการบดีจึงมีนโยบายให้กอง
แผนงานจัดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันท่ี 7 พ.ย. 2556 
จัดให้มีการระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และตัวแทนองค์กรภาครัฐ  เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับทิศทาง 
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี  11 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ฉบับท่ี  11  ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบันและอนาคต  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอันจะน าไปสู่การยอมรับร่วมกัน
ในเป้าหมาย  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์/ผลผลิตในด้านต่างๆ  และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลง
สู่หน่วยงานและบุคคลโดยทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย  อันจะน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการน าผลการ
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ด าเนินงานด้านต่างๆ มาสรุป วิเคราะห์ และจัดท าเป็นสารสนเทศ เพื่อท่ีประชุมจักได้
น าไปประกอบการพิจาณาปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน เพื่อน าไปวางแผน 
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์  (UBU-P-7.1-2-1 และ UBU-P-7.1-2-2) และได้น าผลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ไปปรับปรุงและจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 (UBU-P-7.1-2-3) 

จากการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว อธิการบดีได้
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และถ่ายทอดให้คณะผู้บริหารเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรในหน่วยงานที่ผู้บริหารก ากับดูแล ร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยใน
วันท่ี 9 มกราคม 2557 อธิการบดีและผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์และรายงานผลการ
ด าเนินงานและแผนการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในระยะต่อไปให้
ประชาคมมหาวิทยาลัยได้รับทราบแผนการด าเนินงาน (UBU-P-7.1-2-4) 

อย่างไรก็ตามการด าเนินงานด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหาร และการตัดสินใจ เพื่อเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน ตามพันธกิจ รวม 4 ระบบ คือ  การบริการการศึกษา (ระบบ REG) การเงิน 
(ระบบ UBUFMIS) การบริหารจัดการ (ระบบฐานข้อมูลบุคลากร) การวิจัย (ระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัย) นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาระบบรายงานการประชุม
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารบุคคลการประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 
 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกระดับทั้งในระดับมหาวิทยาลัยคณะ /ส านัก โดยผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในการให้ความเห็นเรื่องต่างๆ ท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน อาทิ 
การรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนการรับนักศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นต้น 
ซึ่งการด าเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น จะมีรอบการรายงานตามแผนการก ากับติดตาม 
(UBU-P-7.1-3-1) 

จากการติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ท่ีอธิการบดีได้มอบหมายไปยังคณะ
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ  “ผู้บริหารพบ
ประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอล
รูม ช้ัน 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(UBU-P-7.1-3-4) (UBU-P-
7.1-3-5) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัย  
น าเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัย  พร้อมท้ังน าเสนอแผนการด าเนินงานใน
อนาคตของมหาวิทยาลัย  โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละท่านได้น าเสนอข้อมูลในส่วน
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ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัย   ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังจ านวนมาก  อีกทั้งบุคลากรบางส่วนได้รับฟังและชมผ่านสื่อวิทยุ
และเคเบิ้ลทีวีภายในมหาวิทยาลัยด้วย     

 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
ในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
โดยให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม ดังนี ้

1. อธิการบดีมอบหมายภาระหน้าที่และมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี  อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัว 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีคณะกรรมการ คณะท างานด้านต่างๆ เพื่อ
เปิดโอกาสให้บุคลากรจากคณะ/ส านัก/หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และใช้
พิจารณาในการปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น 

1) คณะกรรมการกรรมการฝ่ายวางแผนระดับมหาวิทยาลัย (UBU-P-7.1-4-1) 
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (UBU-P-7.1-4-2) 
3) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (UBU-P-7.1-4-3) 
4) คณะกรรมการวิชาการ (UBU-P-7.1-4-4) 
5)  คณะกรรมการบริหารงานวิจัย (UBU-P-7.1-4-5) 

 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทั้ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
และ เพิ่มศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัย เช่น 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การ
บริหารงานบุคคลส าหรับบุคลากรใหม่ เมื่อวันท่ี 20-21 ม.ีค.2556 (UBU-P-7.1-5-1) 
จัดท า workshop วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร และการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันท่ี 29-30 ก.ย. 2556  (UBU-P-7.1-5-2) บรรยายการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันท่ี 26 ม.ีค. 2557 (UBU-P-7.1-5-
3) 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายให้ความรู้คณาจารย์และบุคลากร เรื่อง การ
จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันท่ี 24 มี.ค.2556  
(UBU-P-7.1-5-4) 

3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ได้บรรยายให้ความรู้บุคลากรใน
ส านักงานอธิการบดี เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (UBU-P-7.1-5-5) และได้ให้ความรู้ในการพัฒนางานของ
บุคลากรกองกลาง ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
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(UBU-P-7.1-5-6) 
4. ด้านการให้ความรู้แก่นักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

สารสนเทศ  บรรยายให้ความรู้ เรื่อง กิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพ ( PDCA) 
และ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้ความรู้เรื่อง บทบาทนักศึกษาต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา เมื่อวันท่ี 21 ม.ีค. 2557 (UBU-P-7.1-5-7) 

 
 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

       มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีด าเนินงานโดยใช้หลกัธรรมาภบิาลตามพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ก าหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกและกรรมการที่แต่งตั้งโดยต าแหน่ง มี
หน้าท่ี ก ากับ ดูแล กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอ านาจตามมาตรา 15 สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็น
ประจ าทุกปี   มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2 /2557  มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556  ตามหน้าท่ี
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนการด าเนินงานของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ( UBU-P-7.1-6-1)  และเพื่อน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพในการก ากับ ดูแล และ
ก าหนดทิศทางขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท าหน้าที่ ก ากับ ดูแลการบริหาร
มหาวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ครบถ้วนท้ัง 10 ประเด็น ดังนี้ 
  1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
      สภามหาวิทยาลัยได้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)  ซึ่งมีการถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการหรือแผนด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปีมีการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายการท างานตามภารกิจหลัก 4 
ด้าน โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบเห็นชอบกลยุทธ์ และมาตรการเพื่อ
บรรจุในแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับ
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557ดังกล่าว  ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2557 
(UBU-P-7.1-6-2) 
    - และในคราวประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2556  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะเพื่อสภามหาวิทยาลัยจักได้
รับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานต่อไป  และในคราวการประชุมสภามาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2556   มีมติ
เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-141- 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ณ มิถุนายน 2556) (UBU-P-7.1-6-3), 
(UBU-P-7.1-6-4) 
    - ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2556 มีมติเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  งวด 6 เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) และ
มีข้อเสนอแนะ คือ มอบอธิการบดีน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบ  เพื่อวางแผนก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาและก าหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องน าไปสู่ในข้อปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (UBU-P-7.1-6-5) 
   2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
       สภามหาวิทยาลยัใช้หลกัประสทิธิภาพ ในการก ากบัดแูลการบรหิารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยการจ าแนกจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการปฏิบัติงานโดย
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
       2.1 ด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญใน
การก ากับดูแลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  โดยมีหน้าท่ีต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการเงิน 
ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีกลไกการด าเนินงานท่ีส าคัญ อาทิ ใน
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2557  มีมติเห็นชอบรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี พ.ศ. 2556  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้     
   1. ในตารางวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อบุคลากรต่อคน (เฉพาะเงินรายได้) ควร
วิเคราะห์เฉพาะของอาจารย์  และควรมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อ
เป็น benchmark  
   2. มหาวิทยาลัยควรน าเอาทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปัจจุบันมาท าให้เกิดรายได้
เนื่องจากต่อไปอาจจะได้รับงบประมาณน้อยลงทุกปี  โดยมหาวิทยาลัยควรมี
คณะกรรมการที่เป็นนักธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรหา
รายได้ได้อย่างไร  และด าเนินการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการดอกเบี้ยเงินฝาก  โดยเป็นนโยบายแบบ Top-
down ให้ทุกคณะฝากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 – 3.00 ขึ้นไป 
    4. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบและมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานน าเงินทุกประเภทเข้า
ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย  และรายงานการเงินทุกประเภทให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ 
    5. มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานการเงินทุกรายไตรมาส (UBU-P-7.1-6-6) 
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    - และกองคลัง เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย โดย
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 หมวด 6 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน
แห่งระเบียบข้อ 35.2 วรรคท้าย ก าหนดว่า ให้จัดท ารายงานการเงินประจ าปี  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2556  มีมติ 
เห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2556 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ณ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้   
     1.  มอบกองคลังด าเนินการปรับปรุงรายงานในส่วนลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาและ
ลูกหนี้เงินยืมทุนส ารองมหาวิทยาลัย  ให้รายงานตามช่วงเวลาที่ยืมเงินดังกล่าว      
     2.  มอบกองคลังก าหนดระยะเวลาของการคืนเงินของลูกหนี้คงค้างให้รวดเร็วขึ้น     
(UBU-P-7.1-6-7) 
   -  และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2556 มีมติเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2555)   โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
ให้กองแผนงานแยกรายงานจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ โดยในส่วนงบประมาณ
แผ่นดิน  ให้รายงานเปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายตามที่รัฐบาลก าหนด  ส าหรับเงินรายได้
ให้เป็นการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  ( UBU-P-7.1-6-8)   และในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2556 มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2556)  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
   1. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาสิ้นไตรมาส
นั้นๆ 
    2. ให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการเบิกจ่ายในหมวดงบลงทุนให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 
    3. ให้มหาวิทยาลัยปรับวิธีการเก็บข้อมูลด้านการด าเนินงาน และตัวช้ีวัด ให้มีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับการด าเนินงานท่ีท าอยู่ (UBU-P-7.1-6-9)    
-  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2556 มีมติเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (30 กันยายน 2556) และ
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยติดตามการด าเนินงานท้ังระดับ
ผลผลิตและระดับผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีบางรายการที่มีผลการด าเนินงานต่ า
กว่าเป้าหมาย    (UBU-P-7.1-6-10) 
     - ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2556 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการก ากับดูแลประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
การผลิต ทั้งนี้ยังมีการขออนุมัติหลักการและขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าหรับค่าใช้จ่ายการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตาม
คุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  
 (UBU-P-7.1-6-11) 
     -  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2556 มีมติเห็นชอบขออนุมัติ
แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 และ มอบกองแผนงานน าเสนอข้อมูล
ผลกระทบจากการปรับเพิ่ม - ลดจ านวนนักศึกษาด้วย เช่น ผลกระทบทางด้านการเงิน 
ด้านการบริหารหลักสูตร ภาระงานสอน และงานวิจัยของอาจารย์ (UBU-P-7.1-6-12) 
        2.2 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบทบาทของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการก ากับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  สภา
มหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์คณะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอุดมศึกษาเพื่อสร้าง
กรอบในการด าเนินงานและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามบริบทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2556 มีมติเห็นชอบการก าหนดสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556  โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ 
    1. ให้มหาวิทยาลัยทดลองใช้ประกาศนี้ในปีงบประมาณ 2557  แล้วทบทวนปรับแก้
ไขอีกครั้ง  
    2. ควรให้มีการประเมินผลงานในต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยก าหนด
สมรรถนะทางด้านวิชาการที่ชัดเจน เช่น การสอน การวิจัย และการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
      นอกจากน้ัน ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของตนในการมีส่วนร่วมสร้างความแข็งแกร่งก้าวหน้า
ให้กับมหาวิทยาลัย    (UBU-P-7.1-6-13) 
  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
      สภามหาวิทยาลัยก ากับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการตอบสนอง
ต่อความต้องการ และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ   โดยมีจุดประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลกรและนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและด าเนิน
กิจกรรมร่วมมือทาง  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2556  มีมติเห็นชอบ
การพิจารณาต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ
สถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง  และยังมีการอนุมัติแผนโครงการวิจัยและโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกท้ัง 3 โครงการ  ซึ่งด าเนินการโดย
คณะ/สถาบัน/ส านัก/หน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
     3.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านสู่อาเซียน”  
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     3.2. โครงการ Impact of shocks on the vulnerability to poverty : 
consequences for the development of emerging Southeast Asian 
economies 3/2013 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Institute of Development 
and Agricultural Economics Faculty of Economics and Management 
Leibniz University of Hannover, Germany   
      3.3 . โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง อ าเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (UBU-P-7.1-6-14) 
     - ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2556 มีมติอนุมัติบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับต่างประเทศดังต่อไปนี้  
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Korea Research 
Institute of Chemical Technology สาธารณรัฐเกาหลี                    
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Center for 
Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น              
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Thai Nguyen 
University of Medicine and Pharmacy  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และทั้งนี้ 
มอบให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป ( UBU-P-7.1-6-
15) 
   - ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2556  มีมติอนุมัติแผนความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Ministry of 
Fisheries สาธารณรัฐโมซัมบิก (UBU-P-7.1-6-16)                  
    - ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2556   มีมติรับทราบรายงานการ
ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานใน
ต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
วิเทศสัมพันธ์ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานใน
ต่างประเทศ  โดยจัดท าเป็นรายงานประจ าปีของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการลง
นามความร่วมมือในอนาคตต่อไป (UBU-P-7.1-6-17) 
  4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
      การบริหารมหาวิทยาลัยมีการแบ่งภาระรับผิดชอบในแต่ละประเภทของบุคลากรไว้
อย่างชัดเจน ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2557  มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินต่อเวลาราชการให้กับรองศาสตราจารย์กิตติ  วงส์พิเชษฐ   
จนถึงอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์  โดยมอบให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ขององค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้อธิการบดีเสนอ
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ช่ือเพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม แล้วน าเสนอให้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป   
       ส าหรบัหัวหน้าสว่นงานทุกระดบั ไดด้ าเนินการประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งมีระบบและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้
อย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบาย และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ (UBU-P-7.1-6-18) 
  5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
      สภามหาวิทยาลัยก ากับการบริหารมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักความโปร่งใส โดยมี
กลไกท่ีส าคัญ คือคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานเพ่ือท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ทั้งด้านการเงินการบริหารความเสี่ยงหรืออ่ืนๆตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบภายนอกท าหน้าท่ี
ตรวจสอบงบการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ
ต่างๆด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอาทิ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยการ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ท่ีเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมโดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เสนอข้อมูลในทุกด้านล่วงหน้าเพื่อร่วมกันตรวจสอบก่อนลงมติใดๆและเมื่อมีมติที่ประชุม
แล้วให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่าน  Website  ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุก
ฝ่ายรับทราบข้อมูลต่างๆอย่างโปร่งใสไม่เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน  
   6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
       สภามหาวิทยาลยัให้ความส าคัญเป็นอยา่งย่ิงกับการมสีว่นรว่มของประชาคมและ
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในทุกด้านโดยค านึงถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
เริ่มต้นจากกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยการได้มาซึ่งผู้บริหารและการ
ออกกฎระเบียบข้อบังคับนอกจากน้ีสภามหาวิทยาลัย  ยังพร้อมรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาคมภาคส่วนต่างๆตลอดจนบุคลากรที่เสนอแนะให้ความเห็นหรือโต้แย้งในมติใดๆ
โดยพร้อมปรับปรุงแก้ไขในสิ่งท่ีเป็นความถูกต้องชอบธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
มหาวิทยาลัย 
      สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  ผ่าน
กลไกการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานต่างๆ ท้ังภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามรอบการด าเนินงาน อาทิ  คณะกรรมการนโยบาย
ทรัพย์สินการเงินของมหาวิทยาลัย 
 



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-146- 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

   7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
       สภามหาวิทยาลยัซ่ึงมอี านาจในการก ากบั ดแูลงานดา้นวิชาการการเงินและ
งบประมาณและด้านบุคลากรในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมีการกระจาย
อ านาจการบริหารมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่บุคลากรตามโครงสร้างการบริหารองค์กรซึ่งประกอบไปด้วยรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ท าหน้าที่บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย  อาทิด้านการเงินและงบประมาณรองอธิการบดีแต่ละท่านมีอ านาจการ
อนุมัติในวงเงินท่ีไม่ 
เท่ากันตามที่อธิการบดีมอบอ านาจให้ซึ่งมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนกล่าวคือ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน สามารถอนุมัติได้ในวงเงิน ไม่เกิน 5 แสนบาท  
ในขณะที่รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หัวหน้า
ส่วนงานระดับต่างๆ เช่น คณบดีผู้อ านวยการส านัก/สถาบันและผู้อ านวยการส่วนงานมี
อ านาจในการอนุมัติได้โดยมีการระบุวงเงินอย่างชัดเจน 
     นอกจากนี้ อธิการบดีได้มีการกระจายอ านาจไปยัง รองอธิการบดีให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ หรือมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการ
ในหลายด้าน อาทิ การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารงานบุคคล และ
การมอบอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การ
ก ากับดูแลการเงินและทรัพย์สิน เป็นต้น 
     8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
         มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มฐีานะเป็นนิตบิคุคลจัดตั้งโดยพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท าการสอน ท าการวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เรื่องต่างๆบนพื้นฐานของกฎหมายระเบียบและข้อบังคับท่ีถูกต้องชอบธรรมรวมทั้ง
ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการบริหารการเงินการบริหารงานบุคคลและการออก
ระเบียบย่อยต่างๆเพื่อถือปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ได้มีการพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจและ
วินิจฉัยตัดสินใจในเรื่องต่างๆบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม 
     ท้ังนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาตรา 15 ก าหนดอ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและ
รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและในการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อก าหนดข้อบังคับต่างๆ ดังน้ัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานด าเนินงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสภามหาวิทยาลัยได้ก า กับดูแล 
ให้มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการออก
ข้อบังคับของคณะ/มหาวิทยาลัย ระเบียบ และประกาศ เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ท้ังนี้ ได้มี



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-147- 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

การเผยแพร่ข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของคณะ/มหาวิทยาลัย อาทิ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งหน่วยงาน
ในส่วนงาน  ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน  ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และระบบการตรวจสอบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน  ข้อบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารทั่วไป  ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ  ข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา  ข้อบังคับ/
ระเบียบอื่นๆ 
      นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมแล้วมหาวิทยาลัยยังก าหนด
จรรยาบรรณ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรประพฤติและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ บทบาทและหน้าท่ีของตนเองและเป็นที่
ยอมรับขององค์กร 
   9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
       สภามหาวิทยาลยัก ากบั ดแูล บรหิารมหาวิทยาลยัดว้ยหลกัของความเสมอภาค
อาทิการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท้ังในเรื่องถิ่นก าเนิดเช้ือชาติความเช่ือ
ศาสนาภาษาเพศสภาพทางกายหรือสุขภาพฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมรวมถึง
การศึกษาและการฝึกอบรมซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความเสมอภาคในโอกาส ( Equity of 
Opportunity) ได้แก่ 
   9.1 ความเสมอภาคในการสมัครงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาสมัครงานท่ีมีคุณสมบัติ
ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ตามที่ก าหนดไว้มีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการกีดกันอัน  เนื่องจากฐานะเพศ สีผิวความเช่ือ และศาสนา 
   9.2 ความเสมอภาคที่ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันโดยใช้ระเบียบที่เป็น
มาตรฐาน เดียวกันในด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอาทิการวางแผน
กรอบอัตราก าลังคนการก าหนดเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนการสรรหาและการ
คัดเลือกการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่งการโอน
หรือย้ายขวัญก าลัง และวินัยการพ้นจากงานสวัสดิการรวมทั้งมีหลักปฏิบัติด้าน
จรรยาบรรณองค์กร ( Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประพฤติและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมอาทิมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ภาระงานท่ีเท่ากัน และประเมินผลด้วย
เกณฑ์เดียวกันในบุคลากรที่เป็นกลุ่มเดียวกันเช่นสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
และนักวิจัยอย่างไรก็ตามหากพบความไม่เป็นธรรม อันเกิดจากการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธานท าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรม 
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     9.3 สภามหาวิทยาลัยก ากับ ดูแล  มหาวิทยาลัยให้มีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อ
บุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัยทุกคนอย่างเท่าเทียม  ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะ/
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
        สภามหาวิทยาลยั ก ากบั ดแูล ให้การบรหิารจัดการมหาวิทยาลยั ใช้หลกัมุ่งเน้น
ฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหา
ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานท้ังจากผู้รับบริการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดย
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัยมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
     การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2555  – 
2559) มหาวิทยาลัยยึดหลักการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย
หลักฉันทามติกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยให้ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจากภายใน และภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อให้เกิดความเห็นพ้องตกลงร่วมกัน  โดยใช้การประชุมระหว่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารระดับคณะและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ก่อนการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
      นอกจากน้ี  ในการก าหนดเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ล้วนด าเนินการโดยใช้หลักฉันทามติเพื่อให้เกิด
ความเห็นพ้องตกลงร่วมกันโดยใช้การประชุมที่จัดขึ้นในหลายระดับ เช่น ระดับผู้บริหาร
ระดับคณะ ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และกองหรือน าไประดมสมองในการประชุม
ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงจัดท าแผนงานเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามล าดับ 
        มหาวิทยาลยัไดจ้ดัให้มกีารทบทวนและปรบัปรงุแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
คณบดี นักศึกษา ศิษย์เก่า และตัวแทนองค์กรภาครัฐ เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อ
ปรับทิศทาง เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมใน
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ปัจจุบันและอนาคต  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอันจะน าไปสู่การยอมรับร่วมกันใน
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์/ผลผลิตในด้านต่างๆ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่
หน่วยงานและบุคคลโดยทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย  อันจะน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 

 
 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผล
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม  

สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
โดยผ่านกลไกการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และเปิดเผยผลการ
ประเมินให้ประชาคมทราบ  เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในระยะ
ข้างหน้า   (UBU-P-7.1-7-1) 

และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระหว่างวันท่ี      28 – 29 มกราคม 2556 (รอบ 2 ปีแรก)  กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี  ได้ให้ข้อควรพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญๆ 
เช่น 

1. ผู้บริหารควรเพิ่มการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลให้มากข้ึน สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ร่วมงานเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย  เพื่อความร่วมแรงร่วมใจใน
การท างาน  พยายามสื่อสารถ่ายทอดให้บุคลากรรับรู้ภารกิจและนโยบายที่ต้องการ
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  สร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน 
เช่น เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยให้ต่อเนื่องเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ  โดยจัดท าโครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสื่อสารการด าเนินงานในด้านต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนงาน กระบวนการ และเทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ และเพื่อการ
ถ่ายทอดนโยบายแผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
มหาวิทยาลัยต่อไปด้วย (UBU-P-7.1-7-2) 

2. ผู้บริหารควรพัฒนาการด าเนินงานด้านการวิจัยให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย
ของการวิจัยให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน  เนื่องจากแผนงานด้านกลยุทธ์การวิจัย  ได้รับผล
การประเมินต่ ากว่ากลยุทธ์ด้านอื่น  จึงควรพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยให้สามารถ
น าไปสู่การเป็นศูนย์ความเช่ียวชาญและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพยายาม
สร้างทีมนักวิจัยเพิ่มขึ้น  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ  โดยการจัดโครงการประชุม
วิชาการ ม.อบ. ครั้งท่ี 7 เพื่อเป็นเวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตลอดจนนักวิจัยจากหน่วยงาน สถาบันอ่ืนๆ 
เพื่อให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่สาธารณชนต่อไป  (UBU-P-7.1-
7-3) 
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3. ผู้บริหารควรหาแนวทางการปรับปรุงด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
ซึ่งส่วนมากยังมีผลการเรียนต่ า ท าให้มีอัตราการตกออกสูง รวมทั้งพิจารณาแนวทางการ
รับนักศึกษาใหม ่ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ  โดยการจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ทางด้านวิชาการของนักศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2556 เพื่อเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรงปีการศึกษา 
2556 จ านวนประมาณ 1,000 คน  2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเตรียมความพร้อมทางด้าน
วิชาการโดยต้องมีความถนัดทั่วไป (GAT)  ส่วนภาษาอังกฤษและคะแนนความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ ( PAT) ต่ าตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด และกลุ่ม
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทางด้านทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยและด้านวิชาการ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากร   (UBU-P-7.1-7-4) 

4. ผู้บริหารควรเสริมสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่น  ปลอดภัย 
น่าอยู่ น่าเรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวก  และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ขออนุมัติโครงการด าเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  
และพื้นที่เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งการด าเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (UBU-P-7.1-7-5) 

5. ผู้บริหารควรเพิ่มมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ ด าเนินการ จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  ในช่วงเดือน มิถุนายน -กรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าท่ีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาต่อการเป็นประชาคมอาเซียน (UBU-P-7.1-7-6) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU-P-7.1-1-1 
UBU-P-7. 1-1-2 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 15 

โครงการ “ปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU-P-7.1-1-3 
UBU-P-7.1-1-4 
UBU-P-7.1-1-5 
UBU-P-7.1-1-6 
UBU-P-7.1-1-7 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 13/2556  
web site ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
รายงานประจ าปสีภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 2/2557    
สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาปี พ.ศ. 2556 

UBU-P-7.1-2-1 
 

UBU-P-7.1-2-2 
 

UBU-P-7.1-2-3 
UBU-P-7.1-2-4 

โครงการ “ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะ  5  ปี(พ.ศ.  2555 – 
2559) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน”ี 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ระยะ  5  ปี(พ.ศ.  2555 – 2559) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน”ี 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2557 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2556) 

UBU-P-7.1-3-1 
UBU-P-7.1-3-2 
UBU-P-7.1-3-3 
UBU-P-7.1-3-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2556 
โครงการ “ผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2556) 
ภาพกิจกรรม “ผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

UBU-P-7.1-4-1 
UBU-P-7.1-4-2 
UBU-P-7.1-4-3 
UBU-P-7.1-4-4 
UBU-P-7.1-4-5 

คณะกรรมการกรรมการฝ่ายวางแผนระดับมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
คณะกรรมการวิชาการ  
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย  

UBU-P-7.1-5-1 
UBU-P-7.1-5-2 

 
UBU-P-7.1-5-3 
UBU-P-7.1-5-4 
UBU-P-7.1-5-5 
UBU-P-7.1-5-6 
UBU-P-7.1-5-7 

 

โครงการการบริหารงานบุคคลส าหรับบุคลากรใหม่ เมื่อวันท่ี 20-21 ม.ีค.2556  
จัดท า workshop วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร และการจัดท าแผนปฏิบัติการของกองการ
เจ้าหน้าท่ี เมื่อวันที่ 29-30 ก.ย. 2556  
โครงการ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันท่ี 26 มี.ค. 2557  
โครงการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันท่ี 24 ม.ีค.2556  
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
โครงการ บทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในการอบรมการบริหารโครงการและ
การประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 ม.ีค. 2557 

UBU-P-7.1-6-1 
UBU-P-7.1-6-2 
UBU-P-7.1-6-3 
UBU-P-7.1-6-4 
UBU-P-7.1-6-5 
UBU-P-7.1-6-6 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2557  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2557 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี9/2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2557 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU-P-7.1-6-7 
UBU-P-7.1-6-8 
UBU-P-7.1-6-9 
UBU-P-7.1-6-10 
UBU-P-7.1-6-11 
UBU-P-7.1-6-12 
UBU-P-7.1-6-13 
UBU-P-7.1-6-14 
UBU-P-7.1-6-15 
UBU-P-7.1-6-16 
UBU-P-7.1-6-17 
UBU-P-7.1-6-18 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2556 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2556 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2556 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2556 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2556 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2556 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2557 

UBU-P-7.1-7-1 
UBU-P-7.1-7-2 
UBU-P-7.1-7-3 
UBU-P-7.1-7-4 
UBU-P-7.1-7-5 
UBU-P-7.1-7-6 

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 2 ปี  
โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โครงการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 7 
โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการของนักศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2556 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่เขตการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนน  1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ       

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ           

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ           

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ        

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธ

มหาวิทยาลัย ได้มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ 
(UBU_P_7.2-1-1.1)ดังนี ้
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

ประเด็นความรู้ 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา (TQF)  การทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ด้านด้านต่างๆ   

 
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

มหาวิทยาลัย ได้มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นความรู้  
ดังนี ้

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา ( TQF)  การทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ( UBU_P_7.2-2-1) 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ และเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ด้านด้านต่างๆ ( UBU_P_7.2-2-2) กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักวิจัย/
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ/ผู้ประสานงานวิจัย / ผู้ประสานงานประกัน
คณะ 

 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบการศึกษาท่ัวไป เมื่อวันท่ี  22 
พฤษภาคม 2557 (UBU_P_7.2-3-1) และเผยแพร่ไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ในรูปแบบของเอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เมื่อ
วันท่ี 12 มีนาคม 2557 ( UBU_P_7.2-3-2) และเผยแพร่ไปยังบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบของเอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ท้ังที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

มหาวิทยาลัยได้มีการรวบรวมความรู้ ท้ังที่มีในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ( UBU_P_7.2-4-1) ( UBU_P_7.2-4-2) และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษรให้หน่วยงานต่างๆ (UBU_P_7.2-4-3) 

 
 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ( Explicit Knowledge) และ

มหาวิทยาลัย ได้มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้จากท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและจากผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ( UBU_P_7.2-5-1) เช่น การจัดการความรู้ เรื่องการทวนสอบ
การศึกษาท่ัวไป, การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง ( Tacit Knowledge)ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้หลายครั้ง ได้จัดอบรมการจัดการความรู้ให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการ UBU Show and Share 2014 : ผลงาน 
ที่เป็นความส าเร็จและความภาคภูมิใจ : แนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันท่ี 17 ม.ีค.2557 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
UKM ครั้งท่ี 24 วันท่ี 30-31 ม.ค. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
(UBU_P_7.2-5-2)  และครั้งที่ 25 เมื่อวันท่ี 29-30 พ.ค. 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (UBU_P_7.2-5-3) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_7.2-1-1 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 
UBU_P_7.2-2-1 
UBU_P_7.2-2-2 

รายงานผลกิจกรรมการทวนสอบการศึกษาท่ัวไป 
รายงานผลกิจกรรมการสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

UBU_P_7.2-3-1 
UBU_P_7.2-3-2 

รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน ์

UBU_P_7.2-4-1 
UBU_P_7.2-4-2 
UBU_P_7.2-4-3 

 

รายงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงานวิจัย 
หลักฐานการเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานบน 
http://www.ubu.ac.th/web/kmubu 

UBU_P_7.2-5-1 
UBU_P_7.2-5-2 
UBU_P_7.2-5-3 

 

รายงานการน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
การเข้าร่วมกิจกรรม UKM ครั้งท่ี 24 วันท่ี 30-31 ม.ค. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
การเข้าร่วมกิจกรรม UKM ครั้งท่ี 25 เมื่อวันท่ี 29-30 พ.ค. 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ     

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ  
(Information System Plan) 

ตามที่กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารได้ก าหนด แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของเทศไทย ฉบับท่ี 2  พ .ศ. 2552-2556 
(UBU_P_7.3-1-1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Information System Plan) โดยมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 – 2556) 
(UBU_P_7.3-1-2) เป็นแผนหลัก ซึ่งมี วิเคราะห์ปัญหาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (UBU_P_7.3-1-3) ผ่าน คณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( UBU_P_7.3-1-4) (UBU_P_7.3-1-5) และมีส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าท่ีก ากับ ดูแลระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น มนีโยบาย (UBU_P_7.3-1-6) และประกาศแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (UBU_P_7.3-1-7)  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและ
การบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(UBU_P_7.3-1-8) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ในปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับใหม่เพื่อ
ทดแทนฉบับเดิมที่สิ้นสุดลง 

 
 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตามพันธ
กิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงินและสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อ ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรใช้ประกอบการบริหารและตัดสินใจ (UBU_P_7.3-2-1) ดังนี ้

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน (ระบบ REG)  
2. ด้านการบริหารจัดการ (ระบบบุคลากร) 
3. ด้านการวิจัย (ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย)  
4. ด้านการเงินและงบประมาณ (ระบบ UBUFMIS) 
โดยระบบสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้  สามารถน าเสนอรายงานข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

เช่น จ านวนอาจารย์ประจ า ผลประเมินแต่ละรายวิชา รายงานสรุปผลประเมิน
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนแนวทาง
และก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 
2556 (UBU_P_7.3-3-1) โดยที่ประชุมมีการก าหนดแบบประเมินต่างๆ  ตามตัว
บ่งช้ีการประกันคุณภาพก าหนดปฏิทินการด าเนินงานในแต่ละการประเมิน และ
มอบหมายส านักคอมพิวเตอร์ฯ ในการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ 
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่าน เว็บไซต์ http://202.28.50.11/eval_center 
โดยมีสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  (UBU_P_7.3-
3-2) ดังนี ้

1. ผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบ REG (ค่าเฉลี่ย 3.73)  
2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารงานบุคคล (ค่าเฉลี่ย 3.70) 
3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (ค่าเฉลี่ย 3.81) 
4. ผล ประเมินความพึงพอใจ ต่อ ระบบการเงิน และงบประมาณ  

(UBUFMIS) (ค่าเฉลี่ย 3.56) 

 
 

4. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุมพิจารณาสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านต่างๆ เมื่อวันท่ี 16 พ.ค. 
2557 และหารือแนวทางการด าเนินงาน/การปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยมีการ
ก าหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป (UBU_P_7.3-4-1) 

 
 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่  

1) ระบบฐานข้อมูล 5 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงินอุดมศึกษา และภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ตามรอบระยะเวลาที่ สกอ. 
ก าหนด (UBU_P_7.3-5-1) 

2) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ซึ่งรายงาน
ข้อมูลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายใน และข้อมูลพื้นฐาน ทั้งใน
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย (UBU_P_7.3-5-2) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_7.3-1-1  
UBU_P_7.3-1-2  
UBU_P_7.3-1-3  
UBU_P_7.3-1-4  
UBU_P_7.3-1-5 
UBU_P_7.3-1-6 
UBU_P_7.3-1-7 
UBU_P_7.3-1-8 

แผนแม่บทระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552-2556 
ร่าง-แผนแม่บทระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556-2561 
บทวิเคราะห์ปัญหาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
รายงานการประชุมคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 1_2557 
คณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2557 
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2557 
แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

UBU_P_7.3-2-1 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

UBU_P_7.3-3-1 
UBU_P_7.3-3-2 

รายการประชุมทบทวนแนวทางและก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 
ระบบประเมินความพึงพอใจกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

UBU_P_7.3-4-1 รายงานการประชุมพิจารณาผลการประเมินฯ วันท่ี 16 พ.ค.57 และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ  

UBU_P_7.3-5-1 
UBU_P_7.3-5-2 

การส่งข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา 
การรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 

-158- 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ      

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ       

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ         

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ           

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ         

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะท างาน  

มหาวิทยาลัย  มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  และ 2557 ตามมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 
(UBU_P_7.4-1-1) มีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของหน่วยงานระดับคณะ
ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   

 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย จากตัวอย่าง
ต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี)  

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  
หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร  

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 มหาวิทยาลัยได้มี การวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2556 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 4 ด้าน 
(UBU_P_7.4-2-1) ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานท่ี)  
4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(UBU_P_7.4-2-2) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ( UBU_P_7.4-2-3) 
แล้ว  

ปีงบประมาณ 2557 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 3 ด้าน 
(UBU_P_7.4-2-4) ดังนี ้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
2. ความเสี่ยงด้านบุคลากร   
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(UBU_P_7.4-2-5) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ( UBU_P_7.4-2-6) 
แล้ว  
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

3. มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับ
อาวุโสของมหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยมีการประชุม
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
เฉพาะความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก   

ปีงบประมาณ 2556 ก าหนดความเสี่ยง 5 ความเสี่ยง (UBU_P_7.4-3-1) 
ดังนี ้

1. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด (ร้อยละ 75 ของนักศึกษาท่ีรับเข้า) 

2. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการผลักดัน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

3. รายงานทางการเงินจากระบบแผนงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBUFMIS) ยังไม่สมบูรณ์ 

4. นักศึกษาและบุคลากรขาดความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากอุบัติเหตุด้านจราจร 

5. สารสนเทศเพื่อการท างาน หรือคลังข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย ท่ี
เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเช่ือมโยงกัน 
ส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ทันต่อการตัดสินใจ 

ปีงบประมาณ 2557 ก าหนดความเสี่ยง 2 ความเสี่ยง  (UBU_P_7.4-3-
2) คือ 1. งบประมาณไม่เพียงพอ และ 2. การด าเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
ช่ือเสียงและคุณภาพ  

 
 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดย คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของ
มหาวิทยาลัย ดังนี ้

ปีงบประมาณ 2556 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความ
เสี่ยง 5 ความเสี่ยง (UBU_P_7.4-4-1) 

ส าหรับปีงบประมาณ 2557 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับ
ความเสี่ยง 2 ความเสี่ยง (UBU_P_7.4-4-2)   

 
 

5. มีการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนและ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามแผน แผนบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2555-มิถุนายน 2556) (UBU_P_7.4-5-1) 
2. รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556-กันยายน 2556) (UBU_P_7.4-5-2) 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

6. มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

     มีการน านโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2556 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2557 
(UBU_P_7.4-6-1) เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) และเพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงาน
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_7.4-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 801/2556 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
ของมหาวิทยาลัย 

UBU_P_7.4-2-1 
 

UBU_P_7.4-2-2 
UBU_P_7.4-2-3 
UBU_P_7.4-2-4 

 
UBU_P_7.4-2-5 
UBU_P_7.4-2-6 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยและ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 
รายงานการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยและ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 
รายงานการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระเวียน) เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2557 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

UBU_P_7.4-3-1 
 

UBU_P_7.4-3-2 
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยและ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยและ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2557 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_7.4-4-1 
UBU_P_7.4-4-2 

แผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2556 
แผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2557 

UBU_P_7.4-5-1 
UBU_P_7.4-5-2 

รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 
รายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2556 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556   

UBU_P_7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (7.5.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการด าเนินงานของสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการด าเนินงาน 
 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

- ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 4.30 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 4.25 4.25 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5.00 4.30 4.30 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_7.5.1-1-1 ผลการประเมินตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ปี 2556 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (7.5.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการด าเนินงานของสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการด าเนินงาน 
 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

- ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.22 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 4.22 4.22 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 4.22 4.22 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_7.5.2-1-1 ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบด ี
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  8 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.00 

 

 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) มีโปรแกรมส าเร็จรูป ( UBU FMIS) ซึ่งสนับสนุนสารสนเทศด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี 
พัสดุ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การท างาน การใช้งาน
ระบบฯ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานระบบฯ 

2) มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท า แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ มีประสิทธิภาพ 
สามารถส่งผลถึงการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2559 ทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  (UBU_P_8.1-1-1) ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 255 5-2559 (UBU_P_8.1-1-2) โดย
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว ได้สรุปงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินงานแต่
ละกลยุทธ์ ซึ่งมีทั้งหมด 7 กลยุทธ์ ท้ังในด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาศึกษา วิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้าน
งบประมาณจึงท าให้มหาวิทยาลัย ต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เพื่อให้การบริหาร
จัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดแนวทางการแสวงหางบประมาณเสริมของ
มหาวิทยาลัย และแนวทางการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ที่เป็นไปตามผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559  แผนผลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสนับสนุนการเพิ่มบัณฑิตและผลงานทางวิชาการ 
จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  การจัดหารายได้จากการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน/การผลิต
บัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ 1.2  การจัดหารายได้จากการด าเนินงานด้านการวิจัย การให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ การบริการวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1.3  การประหยัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินและคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและเพิ่มรายได้ จากผลงานของมหาวิทยาลัย

อย่างเป็นรูปธรรม และมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2.1  การระดมทุน (เสาะหา สะสม) ในลักษณะการรับบริจาคจากองค์กร
ต่างๆ  
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผลงานวิจัย และผลงานต่างๆ ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ เพื่อความ
มั่นคง 

 
 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ตามประเภทและที่มา
ของเงินรายได้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังก าหนดแนวทางการแสวงหารายได้ 
เช่น การจัดเก็บค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา การจัดเก็บค่าใช้บริการรถยนต์ของส่วนราชการ 
เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดท าหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้การจัดหางบประมาณจากการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (UBU_P_8.1-2-1), (UBU_P_8.1-2-2), 
(UBU_P_8.1-2-3)     

2. มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ท้ังเงินงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อเป็นนโยบายในการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (UBU_P_8.1-2-4), (UBU_P_8.1-2-5), (UBU_P_8.1-2-
6), (UBU_P_8.1-2-7), (UBU_P_8.1-2-8), (UBU_P_8.1-2-9) และ (UBU_P_8.1-2-10) 

3. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี   
9/2555  วันท่ี 25 สิงหาคม  2555 เห็นชอบกรอบแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  2556 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (UBU_P_8.1-2-11) และคณะ/
หน่วยงานได้ใช้แผนดังกล่าว เป็นแผนในการด าเนินงาน ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (UBU_P_8.1-2-12) 

 
 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบกรอบ
งบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 
(UBU_P_8.1-3-1) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมติกรอบแผนงบประมาณ
รายจ่าย  ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 วันท่ี 25 
สิงหาคม 2555 (UBU_P_8.1-3-2) ซึ่งแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ในด้านนุคลากร ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย (UBU_P_8.1-3-3) 

 
 

4. มีการจัดท ารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ และรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

มหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการเงินของเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัย เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 รายงานการ ทางการ เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (ไตรมาส ท่ี 1– และ 2 ) (UBU 8.1-4-1 ) และ ( UBU 8.1-4-2) ซึ่งรายงานข้อมูล 
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
สรุปยอดกระแสเงินสด/ รายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนจัดสรรรายงานลูกหนี้ / รายงาน
เงินทุนส ารอง   และ ครั้งท่ี 2 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทั้ง
ปีงบประมาณ) ( UBU 8.1-4-3) และ (UBU 8.1-4-4) ซึ่งรายงานข้อมูล งบแสดงฐานะ
การเงิน / งบรายได้และค่าใช้จ่าย/ งบกระแสเงินสด  

 
 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงิน และความ
มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย 
โดยกองคลัง ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรวม วิเคราะห์รายได้
และค่าใช้จ่ายต่อบุคลากรต่อคน (เฉพาะเงินรายได้) เป็นรายคณะ วิเคราะห์งบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามหมวดประเภทเงินต่างๆ เพื่อแสดงการบริหารจัดการด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัย (UBU 8.1-5-1) 

 
 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ท าหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

มหาวิทยาลัย จัดให้มีส านักงาน ตรวจสอบภายใน  ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การด าเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (UBU 8.1-6-1) โดย
ปีการศึกษา 25 56 ส านักงาน ตรวจสอบภายใน  ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (UBU 8.1-6-2) และ 2557 (UBU 8.1-6-3)  

 
 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และน าข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสภามหาวิทยาลัย  มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  ในการ ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 30 มีนาคม  2556  (UBU_P_8.1-
7-1)  และ สิ้นไตรมาสที่ 2 ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 10/2556 
(UBU_P_8.1-7-2) อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาถึงปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขการด าเนินงานเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 5 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_8.1-1-1   
UBU_P_8.1-1-2 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 
- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) 

UBU_P_8.1-2-1 
UBU_P_8.1-2-2 
UBU_P_8.1-2-3 
UBU_P_8.1-2-4   

 
 
 

UBU_P_8.1-2-5 
 

UBU_P_8.1-2-6   
 
 
 
 

UBU_P_8.1-2-7   
 

UBU_P_8.1-2-8 
 

UBU_P_8.1-2-9 
UBU_P_8.1-2-10 
UBU_P_8.1-2-11   

 
UBU_P_8.1-2-12   

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าเช่าห้องประชุม 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าใช้บริการรถยนต์ของส่วนราชการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  14/2555  วันท่ี 2 
ตุลาคม 2556  ระเบียบวาระที่ 3.1 การติดตามเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่า
วัสดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 730 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 แจ้งเรื่องการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณเพื่อการรักษาความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 13/2555 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2555 
ระเบียบวาระที่ 5.8 การก าหนดต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีจ้างจากเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ประชุมเห็นชอบแผนการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประเภทงบบุคลากร รายการค่าจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะ/
วิทยาลัย 
ประกาศส านักงานพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อการบริการวิชาการ 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอของบประมาณเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี   12/2555 วันท่ี 24 พฤศจิกายน  2555    
เห็นชอบกรอบแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2556   
เอกสารแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

UBU_P_8.1-3-1 
 
 

UBU_P_8.1-3-2   
 

UBU_P_8.1-3-3   

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 12/2555 (วาระพิเศษ) 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2555  ระเบียบวาระที่ 4.2 ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบงบประมาณใน
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัย 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี   12/2555 วันท่ี 24 พฤศจิกายน  2555    
เห็นชอบกรอบแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2556  
เอกสารแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

UBU 8.1-4-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 10/2556  วันท่ี 13 
กันยายน  2556  ระเบียบวาระที่ 4.4  
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU 8.1-4-2 
 

UBU 8.1-4-3 
 

UBU 8.1-4-4 

รายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 11/2556  วันท่ี 28 กันยายน  2556  
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4  เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2557  วันท่ี 7 
มกราคม  2557  ระเบียบวาระที่ 4.2  
รายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 2/2557  วันท่ี 22 กุมภาพันธ์  2557  
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2  เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 

UBU 8.1-5-1 การวิเคราะห์งบประมาณทางการเงิน 
UBU 8.1-6-1 
UBU 8.1-6-2 
UBU 8.1-6-3 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

UBU_P_8.1-7-1   
 
 

UBU_P_8.1-7-2   
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2556  วันท่ี 30 มีนาคม  2556  
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3  พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2556  วันท่ี 31 สิงหาคม  2556 ระเบียบวาระที่ 
4.1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 31 มีนาคม 2556) 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี  9 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.00 

 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ (E-Document online) เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บเอกสารหลักฐาน
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยสามารถ
รองรับการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

2)  มีการพัฒนาการประเมินรวมศูนย์ ในระดับภาควิชา และคณะวิชา ที่มีการจัดการเรียนสอนใน
ศาสตร์ที่คล ้ายคลึงกัน เพื่อให้การประเมินด าเนินไปในมาตรฐานเดียวกัน และเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการ แผนงาน แนวทางในการสร้างส่งเสริมการสร้างงานวิจัย/การสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ  

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนารูปแบบจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพที่รวมศูนย์ ทั้งในระดับภาควิชา 
และคณะวิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ     

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

9 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 

มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพขึ้น โดย

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย  ได้มีการทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 24   
กรกฎาคม 2556  เพื่อทบทวนและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับแนวทางตาม สกอ. และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันท่ี 26 ตุลาคม 2556 
(UBU_P_9.1-1-1) 

2. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
1) การก ากับ ควบคุมติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะ

และหน่วยงานเทียบเท่าและระดับมหาวิทยาลัย โดยก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและ
ค่าเป้าหมายและจัดท าเป็นคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 2556  (UBU_P_9.1-1-2) ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12 /2556 วันท่ี  26 ตุลาคม  2556  

2) จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ (UBU_P_9.1-1-3) ติดตาม
ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

3) การประเมินคุณภาพภายใน  มติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งท่ี 11/2556 เห็นชอบรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาฯ 
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2556  โดยก าหนดให้การประเมินคุณภาพ
ภายในเป็นรูปแบบการประเมินรวมกันเป็นกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

1) ระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ภายในเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2557 

2) ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ภายในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2557 

3) ระดับมหาวิทยาลัย ภายใน ส.ค. - ก.ย. 2557 
4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา งานประกันคุณภาพฯ น าเสนอผล
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มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า รวมทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย 

3. กลไกการประกันคุณภาพภายในที่ส าคัญ มีดังนี ้
1. ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยและ

เชื่อมโยงกับการด าเนินงานไปยังระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดังนี ้
 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าท่ีใน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งเสนอแนวทางการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา  (UBU_P_9.1-1-4) 

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นหน่วยงาน
กลางในการ (1)ประสานและบริหารจัดการด้านคุณภาพ ( 2) พัฒนาตัวช้ีวัดและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ ( 3) พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ เช่น  การฝึกอบรมด้านเกณฑ์คุณภาพ ( 4) การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
(5) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ( 6) การวิเคราะห์และรวบรวมสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพเพื่อรองรับระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก   

2. ก าหนดให้มีนโยบาย เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี 10/2553 วันท่ี 8 ตุลาคม 2553 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
9/2553 วันท่ี 26 ธันวาคม  2553   ส าหรับปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้ปรับ
รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน  ให้เป็นกลุ่มสาขาวิชา  

3. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2556 (UBU_P_9.1-1-5) 

4. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน 
(UBU_P_9.1-1-6 ) เช่น 

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ วันท่ี 9-10 มิถุนายน 
2556  

 โครงการจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพฯ 

 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 2 ระหว่างวันท่ี      
17 -19 มีนาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน วันท่ี 20 มีนาคม 
2557 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันท่ี 28-29 เมษายน 2557  

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ี  จ านวน 3 ครั้ง  
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2. มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยอธิการบดีก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ( UBU_P_9.1-2-3)ที่มุ่งเน้น
ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไปเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เน้นหลักการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(UBU_P_9.1-2-1) และสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันท่ี 
26 ธันวาคม 2553 ( UBU_P_9.1-2-2) รวมทั้งแจ้งให้ทุกคณะและหน่วยงานเทียบเท่า
ได้ถือปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นไปตามนโยบาย
(UBU_P_9.1-2-4)ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้อง
กับนโยบายการประกันคุณภาพฯ ในแต่ละปี  

 
 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะ 
สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(UBU_P_9.1-3-1)และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 14/2554 วันท่ี 
24 ธันวาคม 2554 (UBU_P_9.1-3-2)ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ ก าหนดอัตลักษณ์ไว้คู่มือการ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 (UBU_P_9.1-3-3) และด าเนินกิจกรรมด้านอัต
ลักษณะร่วมกับคณะ/หน่วยงาน (UBU_P_9.1-3-4) 

จากข้อเสนอแนะในปีการศึกษาทีผ่านมา ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการก าหนดตัว
บ่งช้ีการวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี6/ 2556  วันพุธท่ี  16  ตุลาคม  2556    
(UBU_P_9.1-3-4)  

 
 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ้วน ประกอบด้วย       

1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ  

2) การจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน  
(UBU_P_9.1-4-1) ประกอบด้วย  

ประเด็นที่ 1 การควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
1. การควบคุมคุณภาพ  
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ  
โดยมีการก าหนดตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 37  ตัวบ่งช้ี 

(UBU_P_9.1-4-2) ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งช้ี   
 ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน จ านวน 14 ตัว
บ่งช้ี 
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ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA  
Online และ  

3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระดับส านัก     
โดยมีการก าหนดตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี  

ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 4 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งช้ี (องค์ประกอบ 1 7 8 และ 9)   
 ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่สะท้อนอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ตัวที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และตัวบ่งช้ี

เกณฑ์การประเมินตามภารกิจหลักของส านัก  
ระดับภาควิชา /หน่วยงานเทียบเท่า  
โดยมีการก าหนดตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี  

ประกอบด้วย  
 ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 3 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งช้ี (องค์ประกอบ 2 4 และ 5)   
 ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน จ านวน 9 ตัว
บ่งช้ี 

2. การติดตามผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัย โดยงานประกันคุณภาพฯท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพฯ รายไตรมาส (3 6 9 12  เดือน)น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพและเมื่อถึงก าหนดการประเมิน
คุณภาพภายใน ทุกภาควิชา คณะและหน่วยงานเทียบเท่า จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน(UBU_P_9.1-4-3) 

3. การประเมินคุณภาพภายใน 
 มติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2556 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 

เห็นชอบรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะและ
หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2556 โดยก าหนดให้การประเมินคุณภาพภายในเป็น
รูปแบบการประเมิน  “รวมศูนย์” เป็นกลุ่มสาขาวิชา ท้ังนี้ก าหนดให้มีการประเมินใน
ระดับภาควิชา เดือนมิถุนายน 2557 และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เดือน
กรกฎาคม 2557 นั้น(UBU_P_9.1-4-4) 

ประเด็นที่ 2 การจัดท ารายงานประจ าปี    
 มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นลักษณะ รายงานการประเมินตนเอง

และน าเสนอเข้าในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพของ ส านักงานคณะกรรมการ
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อุดมศึกษา (สกอ.) (CHE QA Online)  

ประเด็นที่ 3 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง   
 ส านักงานประกันคุณภาพฯเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปี

การศึกษา 2555  ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2556 วันท่ี 26 ตุลาคม 2556 นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยยังได้มีการก ากับติดตามให้คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนาและ
รายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาการรายงานข้อมูล (UBU_P_9.1-4-5) 

ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบปี
การศึกษา 2556 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2556 ในการนี้มติที่
ประชุมให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจัดท าร่างแผนการปรับปรุงคุณภาพภายในเพื่อให้
ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 ระดับมหาวิทยาลัยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  ครั้งท่ี 13/2556 

วันท่ี  13 กันยายน  2556  ในการนี้มติที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในไปด าเนินการเพื่อพัฒนาผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและให้แจ้งผู้บริหาร
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาน าผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาและด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า UBU_P_9.1-4-6) 

ประเด็นส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุง 
1. ก าหนดมาตรการในการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามผลการตรวจประเมนิ 
2. ปรับปรุงรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยเป็นการประเมินร่วมกัน

ในกลุ่มสาขาวิชาเพื่อต้องการให้ผลการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้ มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีตาม
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปี 2556 (UBU 9.1-5-1) มาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในด้านต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานร่วมกับคณะ/ส านัก ได้ด าเนินการปรับปรุงตัวบ่งช้ี 
และค่าเป้าหมายโดยการน าผลการด าเนินงานทุกตัวบ่งช้ีมาประกอบการพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย ในการทบทวน ปรับปรุงค่าเป้าหมายตัว
บ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)  ใน
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2556  (UBU 9.1-5-
2) โดยที่ประชุมได้ก าหนดคณะ/ส านักเป็นผู้รับผิดชอบหลักรายตัวบ่งช้ีเพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกตัวบ่งช้ี 
(UBU 9.1-5-3)   
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนิน
ด้านการประกันคุณภาพ มีดังต่อไปนี้  
1. ระบบงบประมาณและบัญชี สนับสนุนการด าเนินงานใน  องค์ประกอบท่ี 1  และ

องค์ประกอบท่ี 8 UBU FMIS (UBU_P_9.1-6-2) 
2. ระบบบริการการศึกษา ( REG) และระบบ  TQF MAPPER  สนับสนุนการ

ด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี 2 ประเด็นเรื่อง FTES หลักสูตร และ  องค์ประกอบท่ี 
3 ประเด็นการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่ม 
D4L(UBU_P_9.1-6-1) 

3. ฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ( NRPM) ฐานข้อมูลการจัดการโครงการ
มหาวิทยาลัยและฐานข้อมูลท้องถิ่นด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - สนับสนุนการ
ด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 4-6 (UBU_P_9.1-6-3) 

4. องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ ใช้ระบบสารสนเทศจากทุกภาคส่วนบูรณา
การกันรวมทั้งมีระบบข้อมูล I-UBU ใช้ประมวลข้อมูลการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร อัตราก าลัง และ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ( UBU_P_9.1-6-
4) 

5. องค์ประกอบท่ี 9 มีระบบ E-document - สนับสนุนการด าเนินงานทุก 9 
องค์ประกอบด้านการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานประกอบผลการด าเนินงานในทุกตัว
บ่งช้ี(UBU_P_9.1-6-5)และระบบ CHE QA Online - สนับสนุนการด าเนินงานทุก
องค์ประกอบ ด้านการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพ
ภายใน(UBU_P_9.1-6-6) 

 
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในแต่ละพันธกิจ (UBU_P_9.1-7-1) ดังต่อไปนี้  

ด้านการวิจัย จัดให้มีการส ารวจและประเมินความพึงพอใจด้านการวิจัยและระดม
ความคิดเห็นในการก าหนดกรอบการวิจัยร่วมกัน ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
นักวิจัย นักศึกษา (UBU_P_9.1-7-2) 

ด้านการบริการวิชาการ มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ เอกชนหรือ
หน่วยงานเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการก าหนดนโยบายการวางแผน และทิศทาง
(UBU_P_9.1-7-3) 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานในจังหวัดและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
(UBU_P_9.1-7-4) 

ด้านการเรียนการสอน นักศึกษาและคณาจารย์มีส่วนร่วมในการสะท้อนและ
ข้อมูลในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจ  
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(UBU_P_9.1-7-5) 

ด้านคุณภาพบัณฑิต นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ
ของบัณฑิตและให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
(UBU_P_9.1-7-6) 

ด้านการประกันคุณภาพฯ  จัดแบบประเมินการประเมินคุณภาพภายในและ
สอบถามข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ  และในการ
ประเมินคุณภาพภายใน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาการประกันคุณภาพฯ ท้ังในระดับภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและระดับ
มหาวิทยาลัย (UBU_P_9.1-7-7) 

 
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ภายใต้การมีส่วนร่วม 
(UBU_P_9.1-8-1) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

เครือข่ายภายใน 
ส าหรับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อเป็นการติดตามการ

ด าเนินการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในแต่ละคณะ/ส านัก ภายใน
มหาวิทยาลัย  ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 การจัดประชุมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (UBU_P_9.1-8-1) 
 การจัดประชุมติดตามการด าเนินงานตาม 9 องค์ประกอบ (UBU_P_9.1-8-2)  

เครือข่ายภายนอก 
ส าหรับปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก  ดังต่อไปนี้ 
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะ

แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 จัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของ
เครือข่าย C -ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หรือ ( C-
IOA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยมีโครงการที่
มหาวิทยาลัย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ  ระหว่างวันท่ี 9 -10 
มิถุนายน 2556 (UBU_P_9.1-8-3) 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันท่ี 28-29 เมษายน 2557 (UBU_P_9.1-8-4)  

2. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัด
ให้มีการด าเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยเป็นการน าเกณฑ์ 
2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ไปใช้เป็น
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เครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพอย่างก้าวกระโดด โดยมีระยะเวลาด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554 -2557 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะที่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
(UBU_P_9.1-8-5)  

 
 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์  

- 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้าม)ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

9 ข้อ 7 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

9 ข้อ 8 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_9.1-1-1 
UBU_P_9.1-1-2 
UBU_P_9.1-1-3 
UBU_P_9.1-1-4 
UBU_P_9.1-1-5 
UBU_P_9.1-1-6 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2556 
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในรอบปีการศึกษา 2556 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
สรุปการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556  
กิจกรรมโครงการการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ 

UBU_P_9.1-2-1 
UBU_P_9.1-2-2 
UBU_P_9.1-2-3 
UBU_P_9.1-2-4   
UBU_P_9.1-2-5   

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2553 วันท่ี 8 ตุลาคม 2553 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2553 วันท่ี 26 ธันวาคม 2553 
นโยบายการประกันคุณภาพฯ 
บันทึกข้อความชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและการแจ้งเวียน 
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพฯ 

UBU_P_9.1-3-1 
UBU_P_9.1-3-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี11/2554 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2554 วันท่ี 24 ธันวาคม 2554 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_9.1-3-3 
UBU_P_9.1-3-4   
UBU_P_9.1-3-5 

คู่มือการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 6/2556  
ผลการด าเนินงานด้านอัตลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน 

UBU_P_9.1-4-1 
UBU_P_9.1-4-2 
UBU_P_9.1-4-3 
UBU_P_9.1-4-4 
UBU_P_9.1-4-5 
UBU_P_9.1-4-6 

 
 
 

 

สรุปผลและแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  แยกตามระดับหน่วยงาน 
บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานรอบ 3 6  9 12 เดือน 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3 (วาระพิเศษ)วันท่ี 15 มีนาคม 2556 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2556 วันท่ี 26 ตุลาคม 2556 
การรายงานผลการด าเนินงานต่อบริหาร 

 รอบไตรมาส 1 (3 เดือน) ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 12/56 วันท่ี 26 ต.ค.56 

 รอบไตรมาส 2 (6 เดือน) ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 2/57 วันท่ี 22 ก.พ.57 

 รอบไตรมาส 3 (9 เดือน) ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 3/57 วันท่ี 29 มี.ค.57 
UBU 9.1-5-1 
UBU 9.1-5-2 
UBU 9.1-5-3   

ข้อเสนอแนะรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 
ตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2555 เทียบกับปี พ.ศ. 2556 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2555 เทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 

UBU_P_9.1-6-1   
UBU_P_9.1-6-2 
UBU_P_9.1-6-3 
UBU_P_9.1-6-4 
UBU_P_9.1-6-5 
UBU_P_9.1-6-6 

ระบบบริการการศึกษา REG 
ระบบงบประมาณและบัญชี UBU FMIS 
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
ระบบฐานข้อมูล E-document 
ระบบ CHE QA Online 

UBU_P_9.1-7-1 หลักฐานการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

UBU_P_9.1-8-1 
UBU_P_9.1-8-2 
UBU_P_9.1-8-3 
UBU_P_9.1-8-4 

 
UBU_P_9.1-8-5 

รายงานการประชุมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานการประชุมติดตามการด าเนินงานตาม 9 องค์ประกอบ 
สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ  ระหว่างวันท่ี 9 -10 มิถุนายน 2556 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่าง
วันท่ี 28-29 เมษายน 2557 
หนังสือเชิญประชุมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 
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4. ผลการวิเคราะหก์ารประเมินตนเองแยกตามมุมมองต่างๆ 
 

ตาราง ส 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

4 ข้อ 2 ข้อ 2.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 46.18 
336.5 

49.56 5.00 
679 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 27.11 
204 

30.04 2.50 
679 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

6 ข้อ 5 ข้อ 3.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าฯ 
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 
1,985 

83.76 4.19 
2,370 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกฯ 

4.14 คะแนน 
2992.05 

4.07 4.07 
735 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทฯ 

ร้อยละ 33.68 
96.25 

81.57 5.00 
118 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกฯ 

ร้อยละ 40.49 
21 

72.41 5.00 
29 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย ์ 3.42 คะแนน 
2,614.5 

3.85 3.21 
679 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการฯ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก
งานวิจัยฯ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ฯ 

5 คะแนน 
49.77 

4.52 4.52 
11 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์ฯ 

ร้อยละ 13.45 
42.31 

3.85 3.85 
11 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 6 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์
 
 

ร้อยละ 16.69 
118 

17.35 4.34 
680 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 8.35 
22.75 

3.35 1.67 
680 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ประโยชน์ของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 8 การน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

ร้อยละ 73.08 
63 

58.88 5.00 
107 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งฯ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารฯ 

6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานเรียนรู้ฯ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของสภาสถาบัน 

5 คะแนน 4.30 4.30 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถาบัน 

4.30 คะแนน 4.22 4.22 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ 8 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

- 4.61 4.61 

รวมทุกตัวบ่งช้ี (ยกเว้น ตัวบ่งช้ี สมศ. 15 ไม่ได้น ามาค านวณ)  4.48 

 
 

ตาราง ส. 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผน
ด าเนินการ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 4.17 3.75 4.41 4.15 ดี 

องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 4.52 5.00 3.29 4.07 ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ - 5.00 4.26 4.75 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.26 4.67 4.32 4.48 ด ี

 
 
ตาราง ส. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 4.65 4.65 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
     

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

- 4.86 4.26 4.72 ดีมาก 

 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

4.26 4.44 4.64 4.46 ด ี

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู ้

- 5.00 3.29 3.97 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.26 4.67 4.32 4.48 ดี 
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ตาราง ส. 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.67 4.75 4.71 ดีมาก 

ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 4.63 4.61 ดีมาก 

ด้านการเงิน 4.52 5.00 - 4.76 ด ี

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 3.75 5.00 3.27 3.82 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 4.26 4.67 4.32 4.48 ดี 

 
ตาราง ส. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา         

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   

 (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

 (2) ด้านวิชาการ 3.75 3.33 3.21 3.45 พอใช้ 

 (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

 (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.26 4.69 ดีมาก 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที ่1 4.17 4.40 3.91 4.26 ด ี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา    

 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.65 4.78 ดีมาก 

 (2) ด้านการวิจัย 4.52 5.00 3.29 4.07 ด ี

 (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

 (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที ่2 4.52 5.00 4.43 4.65 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.26 4.67 4.32 4.48 ดี 



 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 255 6 
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