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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดย
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและ
แนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสม
ส าหรบัการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึง
ขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559   ระหว่างวันที่   13 -15 พฤศจิกายน  2560                         

ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2559 (ผลการด าเนินงานระหวา่งวันที่ 1 สิงหาคม 2559 –31 กรกฎาคม  2560 ) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

4. ประวัติคณะ 

1.1  ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย  (โดยย่อ) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกใน                      

ปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดท าการสอนในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 รัฐบาลสมัย  พลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ ได้มีมติ                 
ยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น  “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่ง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐล าดับที่  19                       
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งให้  รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณีด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัย 
รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้ คือ 

1. รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี    ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 – 2542 
2. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  อิงคสุวรรณ      ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 – 2545 
3. ศาสตราจารย์ประกอบ  วิโรจนกูฏ       ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 – 2553  
4. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน 

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถือเอาวันที่  29  กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

๑. ศาสตราจารย์จามรี  ธีรตนกุลพิศาล 
๒. รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ ์ ค าเหม็ง 
๓. รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 
๔. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตวะศาสตร์ 
๖. นางสาวทัศนีย์   สาคะริชานนท ์
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                  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยมีหนว่ยงานที่จดัการเรียนการสอนรวม 11 คณะ/วิทยาลัย และ 1 หน่วย
การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร ์คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานสนบัสนนุ
การจัดการเรียนการสอนรวม 3 หน่วยงาน คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2  

สัญลักษณ์ ทรงเจดีย์แบบลา้นชา้งหมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวง
ประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้นดอกบัวมีสีกลบีบัวอันหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวดั
อุบลราชธานีและเส้น 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัวนั้นหมายถึงแม่น้ าสายส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ าโขงแม่น้ าชีและแมน่้ ามลูลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือ
น้ าที่พร้อมจะเบง่บานให้ความดงีามแก่มหาชนไดช้ื่นชม ส่วนกลบีดอกบัวด้านลา่งสองกลบี หมายถึง 
คุณธรรมและปัญญาอันเป็นเปลอืกหุ้มสถาบันส าหรับดอกตูมสามกลีบหมายถึง องค์พระรัตนตรัย สี

น้ าเงิน ที่เป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลยันัน้หมายถึง ความมัน่คงแข็งแรงและสีเหลืองสดที่เปน็พื้น หมายถึง สีประจ า
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
                 “กันเกรา” เป็นต้นไม้ประจ ามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เป็นไม้ยืนตน้ชนิดหนึ่งที่พบมากในบริเวณมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเรียกกันเกราว่า "มันปลา"  และภาคใต้  เรียก "ต าแสง" หรือต าเสา  มีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า FegraeaFragransRoxb.จัดอยู่ในวงศ์ (GENTIANACEAE (POTALIACEAE) ลกัษณะเป็นไม้ยืนตน้ขนาดกลาง
ถึงใหญ่ ล าต้นสงูถึง 2.5 เมตร ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน จะออกดอกเป็นช่อสีเหลืองมีกลิ่นหอมขจรขจาย ถึงแม้ต้น
กันเกราจะขึ้นอยู่ในที่ดินอันขาดความอุดมสมบูรณ์ ก็สามารถยนืต้นเจริญเติบโตได้อย่างงดงาม เนื้อไม้กันเกราแข็งแรงและ
ทนทานมาก ปลวกไมส่ามารถท าลายได้ ทัง้ยังมีน้ ามันในเนื้อไม้ ซึ่งช่วยรักษาเนื้อไมไ้ด้ดีและขัดเงาไดส้วยงาม จึงเหมาะส าหรับ
น าไปประดิษฐ์เปน็เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งและใช้เป็นไม้สรา้งบา้นได้อย่างสวยงาม  
3  

    ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ( * ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปี 2560-2564) 

ปรัชญา สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
พันธกิจ  

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์    
1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ

สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของ

ชุมชนและสังคม  บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ  
5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้ เป็น

มาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข  
6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย       เพื่อพัฒนาสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
หมายเหตุ : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

 

วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตามรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) และ common data set มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ปีการศึกษา 2559 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหารและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ซักถามและขอ
ความเห็นเพิ่มเติม 

3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
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-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ และการ
ตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลใน
ภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

-  ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 แก่หน่วยรับตรวจ รับทราบ
ภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีน าเสนอ
ตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเพิ่มเติม เช่น นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็น
ต้น 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
การอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2559 พบดังนี ้
 
1. การประเมินผลระดับหลักสตูร จ านวน 80 หลักสูตร  
 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.98) ค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 2.68) โดยมีหลักสูตรทีไ่มผ่่านเกณฑ์มาตรฐานตามองคป์ระกอบที่ 1 จ านวน 3 หลักสูตร 
 หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีระดับคุณภาพ “ด”ี จ านวน 51 หลักสูตร ระดับคุณภาพ “ปานกลาง” 26 
หลักสูตร  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าคะแนนของผลการประเมินหลักสูตร พบวา่ ตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรส่วนใหญ่มีค่าคะแนน “น้อย” เป็น
ตัวบ่งชีด้้าน ‘กระบวนการ’ ได้แก่ กระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กระบวนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ กระบวนการสาระรายวิชาในหลักสูตร กระบวนการวางระบบผูส้อนและการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
ประเมินผู้เรียน และกระบวนการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีสาเหตุจากการไม่พบการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อน าไป
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการในปีต่อไป 
 
2. การประเมินผลการด าเนินงานในระดับคณะ จ านวน 11 คณะ 
 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.92) ใกล้เคียงกับปีการศึกษา 2558 
(คะแนนเฉลี่ย 3.91) โดยมีคณะที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 1 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ระดับคุณภาพ “ด”ี จ านวน 
7 คณะ ประกอบด้วย  คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวทิยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  ระดบัคณุภาพ “พอใช้” จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์  
     เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของค่าคะแนนที่ได้พบว่า มสีาเหตุจาก 

1) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์   คณะ
รัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

2) การประเมินผลส าเร็จของกระบวนการตามตัวบ่งชี้เพื่อน ามาปรบัปรุงในปีต่อไป 
 

3. การประเมินผลระดับสถาบนั 
 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดยรวม
ของพันธกิจ 4 ด้านและการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี ” (คะแนนเฉลี่ย 3.97) ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าปี
การศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.86) โดยพบว่า องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการและ
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 1 การ
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ผลิตบัณฑิตมี ระดับคุณภาพ “ดี”(คะแนนเฉลี่ย 3.56) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ระดับคุณภาพ “พอใช้” (คะแนน
เฉลี่ย 3.31) โดยมีรายละเอียดของผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
แบ่งตามมิติคุณภาพ  
1) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ทีเ่ป็นปัจจัยน าเข้าทั้งด้านการผลติบัณฑิต และการวิจัย อยู่ในระดับ “ดี”และผลลัพธ์ดา้นการผลติ
บัณฑิตอยู่ระดบั “พอใช้” 
2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ทีเ่ป็นกระบวนการ พบวา่ มหาวทิยาลัยยงัมีประเดน็ที่ควรพัฒนาด้านการผลิตบัณฑติและดา้นการ
บริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 9 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
วันจันทรท์ี่ 13  พฤศจิกายน   2560  
 

เวลา กิจกรรม สถานที่  
08.30 -09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  ห้องพิบูลมังสาหาร 
09.30 -12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ ห้องพิบูลมังสาหาร 
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวารินช าราบ 
13.00 -16.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ 

(ต่อ) 
ห้องพิบูลมังสาหาร 

16.00 -18.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลและเตรียมข้อมูลในการประเมิน  ห้องพิบูลมังสาหาร 
 
 
วันอังคารที่  14 พฤศจิกายน 2560  

เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ห้องศรีเมืองใหม่ 
09.00 -09.30 น. ผู้บริหารระดับสถาบนักล่าวต้อนรับและน าเสนอผลการ

ด าเนินงานของสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2559 
ห้องศรีเมืองใหม่ 

09.30- 10.00 น. คณะกรรมการชี้แจงจุดประสงคแ์ละวิธีการประเมนิ ห้องศรีเมืองใหม่ 
ห้องที่ 1 : คณะกรรมการชุดที่ 1  ห้องส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
10.00- 11.00 น.  สัมภาษณ์คณบดี      ห้องศรีเมืองใหม่ 

11.00 -12.00 น. สัมภาษณ์อธิการบด ี ห้องส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

10.00 -11.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการศึกษานานาชาติรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพนัธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริการวิชาการ 

ห้องบุณฑริก 

11.00 -12.00 น. สัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก 2หน่วยงาน ห้องบุณฑริก 
ห้องที่ 3 : คณะกรรมการชุดที่ 3 ห้องวารินช าราบ 
10.00 -12.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพนัธกิจสังคม 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายปฏิบัติการวจิัย 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั 

ห้องวารินช าราบ 
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เวลา กิจกรรม สถานที ่

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหารกายภาพและสิง่แวดล้อม 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายงบประมาณ 
 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

ห้องที่ 1 : คณะกรรมการชุดที่ 2  ห้องบุณฑริก 
13.00-15.00 น. สัมภาษณช์ุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวน 8

หน่วยงาน  
ห้องบุณฑริก 

15.00-16.00 น. ตัวแทนนักศึกษา ห้องบุณฑริก 
ห้องที่ 2 : คณะกรรมการชุดที่ 3  ห้องวารินช าราบ 
13.00-15.00 น. สัมภาษณ์ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากร

ส านักงานอธิการบด ี
ห้องวารินช าราบ 

15.00 -18.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผล จดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะตามรายองค์ประกอบและภาพรวม 

ห้องพิบูลมังสาหาร 

 
วันพุธที่ 15  พฤศจิกายน  2560 

เวลา กิจกรรม สถานที่  
09.00 -12.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ 
ห้องพิบูลมังสาหาร 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวารินช าราบ 
13.00  น. เป็นต้นไป คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ด้วยวาจา พร้อมอภิปราย
ซักถาม 

ห้องศรีเมืองใหม่ 
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ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.56 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.50   2.98 2.98 

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร    238.08     

   - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร   77     

   - จ านวนหลักสูตรที่ ไม่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร   3     

   - ระดับ ป.ตรี   0     

   - ระดับ ป.โท   2     

   - ระดับ ป.เอก   1     

   - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   80     

   - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.   96.25%    

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 51.00 367.5 52.24 5.00 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   634.5     

   - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   69     

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   367.5 52.24 5.00 

  - ป.ตร ี   19     

   - ป.โท   317     

   - ป.เอก   367.5     

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   703.5     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 32.00 240.0 34.12 2.84 

  รวมอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ   240.0     

   - ต าแหน่ง ผศ.   191     

   - ต าแหน่ง รศ.   47     

   - ต าแหน่ง ศ.   2     

   - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)   463.5     

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   703.5     

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  6   3 3.00 

  1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

    1   

  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

    1   

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

    1   

  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

    0   

  5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

    0   

  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า     0   

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5   5 4.00 

  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

    1   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนิน
กิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน 

  5 1   

   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์
ที่ก าหนดโดยสถาบนั 

    1   

   - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ     1   

   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

    1   

   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม     1   

   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม     1   

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา  

    1   

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

    1   

  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    0   

  6. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

    1   

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย  4.62 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

6   6 5.00 

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

    1   

  2. สนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                    

    1   

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     1   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ  

    1   

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกยอ่งอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

    1   

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

    1   

2.2 เงินสนับสนุนฯ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ *  4.00  47.73 4.34 4.34 

   - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทย์สขุภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอ่คน   

  11  69,510.44    

   * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน    17,185,200 
44,139,130 

  

   * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก    26,381,345   

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) 

  635      

     - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงานจริง)   634.5      

     - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงานจริง)   1      

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  4.2 49.78 4.53 4.53 

   - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

  11 457 รวมผลงานทุก
ประเภท 

   - รวมจ านวนผลงานวิจัย+งานสร้างสรรค์   457 246.40   

   - รวมจ านวนผลงานวิจัย   439 246.40 รวมค่าถ่วงทุก
ผลงาน 

   - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย 
  239.6 62.31 

ร้อยละผลงาน
ทางวิชาการต่อ
อาจารย์ท้ังหมด 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (0.20) 

  
         

174  

  

  

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   34.80     

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออก
ประกาศ (0.40) 

  36     

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   14.40     

    -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40) 
  

              
1  

    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0.40     

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  
             

54  
    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   32.40     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

   -    บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  82     

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   65.60     

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

  
             

82  
    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   82.0     

    -   ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร (1.00)    -        
  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0.0     

    -   ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง
ทางวชิาการแล้ว (1.00) 

  
          

7.00  
    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   7     

   -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้
ด าเนินการ (1.00) 

  
             
-    

    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0     

    -   ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน (1.00) 

  
             
-    
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0     

   -   ต าราหรือหนังสือที่ผา่นการประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

  
          

3.00  
    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   3     

   -   ต าราหรือหนังสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ (1.00) 

  
             
-    

    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0     

   - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์   18     

   - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์   6.80     

   - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  
             

12  
    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   2.40     

   - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
(0.40) 

  
             
-    

    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0     

   - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(0.60) 

       4      

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   2.40     

   - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

  
             
-    

    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0.00     

   - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

  
              
2  

    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   2.0     

   - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด   704.5     

     - จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมลาศึกษาต่อ)   703.5     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

     - จ านวนนักวิจัยประจ า (รวมลาศึกษาต่อ)   1      

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  5.00 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  6   6 5.00 

  1. ก าหนดชุมชน หรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการ
ทางวชิาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

    1   

  2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชน หรือ
องค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

    1   

  3. ชุมชน หรือองค์การเป้าหมายได้รับการพฒันาและมี
ความเข้มแข็งที่มีหลักฐานทีป่รากฏชัดเจน 

    1   

  4. ชุมชน หรือองค์การเป้าหมาย ด าเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

    1   

  5. สถาบันสามารถสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 

    1   

  6. ทุกคณะ มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการ
วิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมด
ของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องมีอาจารยม์าจากทุกคณะ 

    1   

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6   7 5.00 

  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

    1   

  2. จัดท าแผนดา้นท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนนิการได้
ตามแผน 

    1   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    1   

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ทีว่ัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    1   

  5. น าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

    1   

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

    1   

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ  

    1   

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  3.31 

5.1 
การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

5   4 3.00 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏบิัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบง่ชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

    1   

  2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุกคณะ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปดว้ย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

    0   

  3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมไดท้ี่สง่ผลต่อการด าเนนิงานตาม
พันธกิจของสถาบนัและให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

    1   

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนนิงานอย่างชดัเจน 

    1   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบนัมีการด าเนนิการจัดการความรู้ตามระบบ     0   

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม แผนการ
บริหาร และแผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนนุ 

    0   

  7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบนัมีการด าเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

    1   

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  4.1   3.92 3.92 

   - คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
    43.09    

   - จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบนั     11    

5.3 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5   4 3.00 

  1. มีระบบและกลไกในการก ากบัติดตามการด าเนนิการ
ประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

    1   

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการระดับสถาบนัเพื่อพิจารณา 

    1   

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของ
หลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

    1   

  4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการ
พิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบนัเพื่อ
พิจารณา 

    1   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผลประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบนัมา
ปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนนิงานของคณะ ให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

    0   

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองคป์ระกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

    0   

 

 

ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 3.92  3.50  2.98  3.56  ดี 

2. การวิจัย 4.34  5.00  4.53  4.62  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ  -    5.00   -    5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -    5.00   -    5.00  ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ  -    3.00  3.92  3.31  พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.06  4.00  3.81  
3.97  ดี 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของส านักงานการ
อุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 พบดังนี ้
 
1. การประเมินผลระดับหลักสตูร จ านวน 80 หลักสูตร  
 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.98) ค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 2.68) โดยมีหลักสูตรทีไ่มผ่่านเกณฑ์มาตรฐานตามองคป์ระกอบที่ 1 จ านวน 3 หลักสูตร 
 หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีระดับคุณภาพ “ด”ี จ านวน 51  หลักสูตร ระดับคุณภาพ “ปานกลาง” 26  
หลักสูตร  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าคะแนนของผลการประเมินหลักสูตร พบวา่ ตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรส่วนใหญ่มีค่าคะแนน “น้อย” เป็น
ตัวบ่งชีด้้าน ‘กระบวนการ’ ได้แก่ กระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กระบวนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ กระบวนการสาระรายวิชาในหลักสูตร กระบวนการวางระบบผูส้อนและการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
ประเมินผู้เรียน และกระบวนการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีสาเหตุจากการไม่พบการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อน าไป
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการในปีต่อไป 
 
2. การประเมินผลการด าเนินงานในระดับคณะ จ านวน 11 คณะ 
 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.92) ใกล้เคียงกับปีการศึกษา 2558 
(คะแนนเฉลี่ย 3.91) โดยมีคณะที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 1 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ระดับคุณภาพ “ด”ี จ านวน 
7 คณะ ประกอบด้วย  คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวทิยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  ระดบัคณุภาพ “พอใช้” จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์  
     เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของค่าคะแนน ทีไ่ด้พบว่า มสีาเหตุจาก 

3) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์   คณะ
รัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

4) การประเมินผลส าเร็จของกระบวนการตามตัวบ่งชี้เพื่อน ามาปรบัปรุงในปีต่อไป 
 

3. การประเมินผลระดับสถาบนั 
 พบว่า มหาวทิยาลัยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดยรวม
ของพันธกิจ 4 ด้านและการบรหิารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี ” (คะแนนเฉลีย่ 3.97) ซึ่งมีคะแนนสูงกวา่ปี
การศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.86) โดยพบว่า องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการและ
องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีระดับคณุภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิตมี ระดบัคุณภาพ “ดี”(คะแนนเฉลี่ย 3.56) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ระดับคุณภาพ “พอใช้” (คะแนน
เฉลี่ย 3.31) โดยมีรายละเอียดของผลการประเมิน ดงัต่อไปนี้ 
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แบ่งตามมิติคุณภาพ  
1) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ทีเ่ป็นปัจจัยน าเข้าทั้งด้านการผลติบัณฑิต และการวิจัย อยู่ในระดับ “ดี”และผลลัพธ์ดา้นการผลติ
บัณฑิตอยู่ระดบั “พอใช้” 
2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ทีเ่ป็นกระบวนการ พบวา่ มหาวทิยาลัยยงัมีประเดน็ที่ควรพัฒนาด้านการผลิตบัณฑติและดา้นการ
บริหารจัดการ 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันที่เป็นระบบและมีการทบทวน
ผลการด าเนนิงานหรือผลการประเมินคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดบัสถาบันอย่างจริงจัง เพื่อน าผลการ
ด าเนินงานรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนนิงานเพื่อให้มีผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
 
1. กระบวนการผลิตบัณฑิต ผู้บริหารที่เก่ียวข้องควรมีการก ากับติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดท าแผนการตดิตาม/ตารางเวลาของการพัฒนา/ปรับปรุงล่วงหน้า วิเคราะห์
สาเหตุของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข  
2. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ที่จะเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ แต่พบว่าการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตัวชี้วัด รวมทั้งแผนการเงินยังไม่มีความสอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การผลิตบัณฑิต ไม่พบแผนปฏิบัติราชการในหลายเรื่อง ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรที่เน้น Outcome-based education การ
พัฒนาหลักสูตรส าหรับคนวัยท างานและผู้สูงวัย หรือการจัดให้มีหลักสูตร 2 ปริญญา เป็นต้น ซึ่งมีความไม่สอดคล้องเช่นเดียวกัน
ของทุกประเด็นยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์เกือบทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดที่มาจากเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สกอ. (IQA) ซึ่งเป็นเพียงตัวชี้วัดพื้นฐานของพันธกิจเท่านั้น อาจท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถก้าวไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ การจัดท าตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ควรประกอบไปด้วยตัวชี้วัดทั้งที่
เป็น leading indicators และ lagging indicators และก าหนดเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อที่ผู้บริหารจะสามารถติดตามและ
ก ากับผลการด าเนินงานได้ต่อเนื่อง เพื่อใช้ประเมินผลส าเร็จของสถาบัน 
3. กระบวนการที่มุ่งเน้นนักศึกษา ประกอบด้วย กระบวนการบริการนักศึกษา และกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เช่น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    และมีการส ารวจความต้องการความคาดหวัง
ของนักศึกษาทุกกลุ่ม เพื่อน าไปประกอบการจัดท ากระบวนการที่มุ่งเน้นนักศึกษา  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
พร้อมตัวชี้วัดที่ชัดเจน เช่น ก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนของบัณฑิตพึงประสงค์ของสถาบัน ก าหนดกิ จกรรมหรือโครงการที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการทบทวน/ประเมินถึงประสิทธิผลของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆดังกล่าวว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่
นอกเหนือจากจ านวนผู้เข้าร่วมหรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เพื่อจะได้น าผลการประเมินมาทบทวนการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆเพื่อปรับปรุงในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลตอบสนองต่อวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง  
4. กระบวนการที่มุ่งเนน้บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนุน ควรมีระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิผล ตวัอย่างเชน่ มี
แนวทางในการค้นหาปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัของบุคลากรที่จะส่งผลไปถึงผลการด าเนินงาน (ได้แก่  การส ารวจความ
ต้องการ ความคาดหวัง) เพื่อจัดให้มีการด าเนินการที่ตอบสนอง มีการก าหนดประเด็นความรู้/ทกัษะของบุคลากรในแต่ละกลุ่มที่
สถาบนัต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (ได้แก่  ทักษะด้านความเปน็ครู ทักษะด้านการวิจัย ทักษะการใช้ IT 
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ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ทักษะการเปน็ผูน้ า เปน็ตน้) เพื่อใช้ในการวางแผนพฒันาบุคลากรทุกกลุ่มรวมทั้งการ
พัฒนาผู้น า และมีการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาดงักล่าว จะส่งผลให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดี
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ผู้บริหารในแตล่ะระดบัของหน่วยงาน (เชน่  คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าภาควชิา หัวหนา้ส านัก 
ผู้อ านวยการกอง ) ควรมีการติดตามความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือหรือ
สนับสนนุให้สามารถก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศที่เหมาะสมและพร้อมใช้

ส าหรับผู้บริหารในการติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการท างานที่ส าคัญ มีการคัดเลือกและรวบรวมตัววัดผลที่ส าคัญจาก

หน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบกระบวนการท างานให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ ซึ่งอาจจะต่อยอดไปจากฐานข้อมูลด้านวิจัยที่

มีอยู่ รวมทั้งเผยแพร่ระบบสารสนเทศดังกล่าวไปยังผู้บริหาร บุคลากร ที่เก่ียวข้องเพื่อเข้ามาใช้ประโยชน์ การมีระบบสารสนเทศ

ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และพร้อมใช้จะส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 

6. กระบวนการจัดการความรู้ ควรมีการวางระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การก าหนดประเด็นความรู้ที่
จ าเป็นขององค์กร วิธีการค้นหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ มีการจัดการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามประเด็นองค์ความรู้ที่ก าหนดไว้ มีวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อน ามาส่งเสริมและ
เผยแพร่เพื่อให้มีการน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรจนได้รับ
การรับรอง TQR ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นมีวิธีการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น และควร
แสดงให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบรรลุพันธกิจด้านการสร้างองค์ความรู้อย่าง
แท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
 แม้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 

ตามเกณฑ์ในระดับดีมาก แต่ผูบ้ริหารควรพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละคณะ เนื่องจากพบวา่ม ี6 คณะที่ยังไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ 
จึงควรมีการสนับสนนุทนุการศึกษาหรือก าหนดแผนพัฒนา
อาจารย์ใน 6 คณะดังกล่าวเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  ควรจัดระบบการให้ความรู้และทักษะการท างานอย่างมี
คุณภาพแก่นักศึกษาอย่างทัว่ถึงและต่อเนื่อง และสนับสนนุให้มี
การน าไปใชป้ระโยชน์ในการจัดกิจกรรมหรือการท างานตา่งๆ
อย่างแท้จริง 
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โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร มีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  3 หลักสูตร เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่
ทันตามก าหนดเวลา 

สภามหาวิทยาลัย และฝา่ยวชิาการต้องทบทวนกระบวนการ
ก ากับติดตาม ให้ทุกหลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและทบทวนกระบวนการอนุมัติหลักสูตร เช่น ความ
คล่องตัวของคณะกรรมการชุดต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุน 
หลักสูตรให้สามารถปรับปรุงหลกัสูตรได้ทันตามรอบระยะเวลา  
รวมทั้งควรพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้
หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน (TQR) เพิ่มขึ้น 

อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวชิาการในภาพรวมต่ ากวา่
เกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมและก ากับติดตามให้
คณาจารย์เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลและทบทวน
กระบวนการการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น  
เช่น ขั้นตอนในการประเมินการสอน  

การให้บริการนักศึกษา พบว่าจ านวนนักศึกษาที่มารับ
บริการตามที่รายงานมีจ านวนคอ่นข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดและการประเมินผลการ
ให้บริการยังไม่สะท้อนผลการด าเนินการจริง  

พบว่า 
1.มีการให้บริการแก่นักศึกษาในหลายหน่วยงาน จงึควรให้ทุก
หน่วยบริการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานการ
ให้บริการทั้งหมด  
2.ในการประเมินผลการให้บริการควรเป็นการประเมินนักศึกษา
ที่เข้ามารับบริการ ผลการประเมินที่แสดงในรายงานเปน็การ
ประเมินนักศึกษาในภาพรวมทีอ่าจไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมท าให้ไม่
สามารถน าผลประเมินมาปรบัปรุงพัฒนาการให้บริการทั้งการ
ให้บริการและการพัฒนานักศึกษาตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพบวา่วตัถุประสงค์ของกิจกรรม
ยังไม่ชัดเจน ตัวชีว้ัดไมส่ะท้อนความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
 

โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักศึกษามีจ านวนมากแต่สว่น
ใหญ่การประเมินเป็นการประเมนิความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม
ซึ่งไม่อาจสะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน   ดังนัน้
จึงควรมีทบทวนการตั้งตัวชี้วัดทีจ่ะประเมินผลส าเร็จให้
สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อใช้ในการทบทวนการ
จัดกิจกรรมในปีต่อไป 

ไม่พบการให้ความรู้ที่เปน็ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า   มหาวิทยาลยัควรมีการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดโครงการ
ที่มีประโยชน์และด าเนินการสื่อสารแก่ศิษย์เก่า นอกเหนือจาก
ให้ข้อมูลทาง web site เพื่อสร้างความผูกพันระหว่าง
มหาวิทยาลยัและศิษย์เก่า 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีโครงการและผลงานที่ยืน่ขออนุ
สิทธิบัตรหลายผลงานที่เปน็การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชน (ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารงานวจิัย
ที่เข้มแข็งท าให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ได้รับรางวลั ระดบัชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น ผศ.ดร.พิสิทธิ์ 
กอบบุญ สาขาปรัชญา และ รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงศ์ 
ด้าน Physical science 
3. มีการน าทรัพย์สนิทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์เชงิ
พาณิชย์และสง่ออกตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น 
ผลงาน เส้นก๋วยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปผสมไอโดรคอลลอยด์ 
โดย ผศ.ดร. จิตรา สิงห์ทอง   

มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาและก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
อาจารย์ในคณะที่มีผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.
ก าหนด ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและเพื่อความก้าวหน้าของอาจารย์ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 มหาวิทยาลยัมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย
รอบมหาวิทยาลัย 4 อปท. (เทศบาลต าบล ผูน้ าชุมชนุ 
โรงเรียน และ รพสต.) และได้รับการพัฒนาใน 4 ดา้นให้
มีความเข้มแข็ง และชุมชนสามารถพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

เพื่อสนับสนุนวสิัยทัศน์และพนัธกิจของมหาวิทยาลัย งาน
บริการวิชาการและคณะวชิาที่เก่ียวข้อง  ควรขยายกิจกรรม/
โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนอยา่งมีส่วนร่วม
ไปในชุมชนอ่ืนๆ ในวงกว้าง โดยอาศัยชุมชน 4 ต าบลเป็น
ต้นแบบแหลง่เรียนรู้  

 
ข้อสังเกต  

- จากการสัมภาษณ์และการเยี่ยมชมพบวา่ มหาวิทยาลัยมผีลงานการบริการวิชาการด้านอ่ืนๆ เชน่ โครงการที่บริการ

วิชาการร่วมกับภาคเอกชน หนว่ยงานภาครัฐ   โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ความร่วมมือกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ควรรายงานผลงานและผลกระทบกบัชุมชนเป้าหมายและเครือข่ายความร่วมมือให้ครบทุก

กลุ่ม  
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 มหาวิทยาลยัมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม
ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมร่วมไปกบั
การเรียนการสอน เช่น ฮีตสบิสอง โดยมอบหมายให้
แต่ละคณะเปน็ผู้รับผิดชอบประเพณีท้องถิ่นในแต่ละ
เดือน  

ในการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม พบวา่ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แม้จะบรรลุค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ค่าเป้าหมายเก่ียวกับจ านวนโครงการทีไ่ด้รบั
การต่อยอดขยายผลการน าไปใช้ประโยชน์โดยผู้อื่น ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก แหล่งเรียนรู้และมีการด าเนนิการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยควรให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ
มหาวิทยาลยัในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสบืสานวฒันธรรมที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์    
 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 

มหาวิทยาลยัควรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ก าหนดตัวชี้วัดและตั้งคา่เป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งแผน
ด้านการเงินตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลยัมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานแตล่ะหลักสูตร แต่วธิีการค านวณ
ค่าใช้จ่ายยงัไมส่ะท้อนตน้ทนุจรงิในการบริหาร
จัดการหลักสูตร (unit cost) ซึ่งจะส่งผลต่อการ
บริหารจัดการถึงประสทิธิภาพ ประสิทธผิลในการ
ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 

มหาวิทยาลยัควรมีการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยกบัมหาวิทยาลัยอ่ืนๆหรือคณะที่มี
หลักสูตร หรือมีบริบทที่คล้ายคลึงกันหรือเปรียบเทียบกัน
เพื่อให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาความ
คุ้มค่าของการเปิดหลักสูตรใหม่หรือการพิจารณาปิด
หลักสูตรที่ไม่สามารถด าเนนิการได้ตามเปา้หมาย 

ด้านการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบที่มี
ประสิทธผิล และครบถ้วนทุกคณะ 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัควรมีระบบการจัดการความรู้ที่ครบถ้วน เชน่ 
มีวิธีการค้นหาองค์ความรู้ที่มีอยูใ่นบุคลากรหรือหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นองค์ความรู้ที่
ก าหนดไว้ วิธีการค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีที่เกิดจากการเรียนรู้ที่
มีอยู่ในองค์กรเพื่อน ามาส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อให้มีการ
น าไปใชป้ระโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มข้ึน วิธีการ



ห น้ า  | 28 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 จัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น 

และควรแสดงให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้มาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนนุยังไม่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิผล 

มหาวิทยาลยัควรมีการระบุความรู้/ทักษะที่องค์กรต้องการ
ส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละระดบัได้รับการพัฒนา รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรระดับผู้น า จัดท าแผนพฒันาที่มีความ
ชัดเจนทั้งการระบุกลุ่มบุคลากรที่ต้องได้รับการพฒันาในแต่
ละปีพร้อมค่าเปา้หมาย มีการตดิตามบุคลากรแต่ละกลุ่ม
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามที่ก าหนด และมีการติดตามถึง
ประสิทธผิลของแผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น เพื่อให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าในอาชีพ/ต าแหน่งวชิาการ
หรือการใช้ประโยชน์ของความรูข้องบุคลากรทุกกลุ่ม
ภายหลังการพัฒนา 

 
 
ข้อสังเกต   

1. ควรมีการทบทวนถึงประสิทธิผลของช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน  และระหว่างผู้บริหาร  

2. ควรมีการทบทวนประสิทธิผลของกระบวนท างานต่างๆตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เช่น ควรก ากับทุก
หน่วยงานที่มีการบริการจัดการประเมินการให้บริการและรับข้อมูลป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน  
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
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สัมภาษณ์ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักงาน 
ห้องวารินช าราบชั้น 3 อาคารอธิการบดีหลังใหม่ เวลา 13.00 น. 

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ ์
1.   หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
2.   หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 
3.   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
4.   หัวหน้างานทะเบียน 
5.   หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพนัธ ์
6.   หัวหน้าส านักงานวิจัยฯ 
7.   หน.ส านักงานตรวจสอบภายใน 
8.   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 
9.   ผู้อ านวยการกองกลาง 
10.  หัวหน้าส านักงานพฒันาคุณภาพการศึกษา 
11.  หัวหน้าส านักงานบริหารบณัฑิตศึกษา 

 
1. สภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในการดูแลด้านภูมิ

ทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้สวยงาม 
2. มหาวิทยาลยัควรจัดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารโดยอาศัยบริบทของมหาวิทยาลัยเป็นสว่นหนึ่งในการจัด

หลักสูตรพัฒนาเพื่อให้ผู้บริหารที่ยังไม่มปีระสบการณ์ในการบรหิารงาน มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารงาน และก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. แนวนโยบายในเร่ืองขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบั 
4. การแปลงวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลัย ลงสู่แผนปฏบิัติที่ชดัเจนและลงสู่การประเมินรายบุคคล 
5. การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างเปน็ระบบ และบุคลากรมีส่วนร่วมแผนพฒันาบุคลากร แผน

จัดการความรู ้
6. หน่วยงานที่รับผดิชอบการด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์และแผนพัฒนางานด้านตา่งๆทุกหน่วยงาน ควรมี

การด าเนินงานอยา่งเปน็รูปธรรมและมีความจริงจงัในการด าเนนิงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มิใช่คิดแต่เพียงเป็นหน้าที่ของกองแผนงานหรือหน่วยงานตา่งๆ
ในส านักงานอธิการบดี เปน็ผู้รับผิดชอบ 

 
ข้อคิดเห็นของบุคลากรส านักงานอธิการบดีต่อมหาวิทยาลัย 
   ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. ด้านบุคลากร  
1.1 การสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ  

 สาเหตุ : - ขาดความมั่นคงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  - สวัสดิการ เชน่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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  - เส้นทางความก้าวหนา้ไมช่ัดเจน 
         1.2 บุคลากรขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง (ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาจากแนวทาง
ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เนต/หนังสือสั่งการต่าง ๆ) 
    2. ด้านการปฏิบตัิงาน 

2.1 ไม่มีคู่มือที่ใช้ในการปฏบิัติงานพืน้ฐานอย่างเปน็ปัจจุบนัท าให้ขาดหลัก/แนวทางการปฏิบัตงิานที่
ถูกต้องอย่างเป็นระบบ คู่มือมีความล้าสมัย 

2.2 ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ด้านการเงิน/พัสดุจากคู่มือ  
    3. นักศึกษาที่จบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือแผนที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ /อัตราก าลงัสายสนบัสนนุ
ไม่เพียงพอในบางหน่วยงาน (ภาระงานมากกว่าจ านวนบุคลากร) 
    4. ด้านการเงินและงบประมาณ เปรียบเทียบจากการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีกับการด าเนินงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยหรือของรัฐ โดยมีการวิเคราะห์ด้านการเงินงบประมาณน้อยและความคุ้มค่า 
    5. ด้านแผนงบประมาณ   
        - การจัดท าแบบบูรณาการมีน้อยระหว่างคณะ/หน่วยงาน การวิเคราะห์แผนงบประมาณระยะยาว 
และระยะสั้นแบบมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย 
        - แผนงาน/แผนงบประมาณ เป็นแบบให้มีแผนล่วงหนา้ไม่กระชั้นชิด 
    6. ด้านความปลอดภัย 
        - อุบัติเหตุรถชนกันภายในมหาวิทยาลัยมีอยู่บ่อยครั้ง 
        - ไม่มีการซ้อมอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ (น่าจะมีใน 1 ปี/ครั้ง แต่ปัจจบุัน 2 -3 ปี/ครั้ง) 
        - มี รปภ. รักษาความปลอดภัยแต่บุคคลภายนอกสามารถเข้า-ออกภายในได้อย่างสะดวก 
        - ภายในมหาวิทยาลัยพืน้ที่ที่เป็นป่าเยอะแต่มีไฟแสงสวา่งเฉพาะจุดทีส่ าคัญบางตึกเทา่นัน้ 
    7. การด าเนนิการด้านกฎหมาย กองกฎหมายและนิติการ มีคดีที่อยู่ในความดูแล เปน็คดีแพง่ จ านวนคดี
มากพอสมควร และมีบางคดีที่ใกล้ขาดอายุความ ซึ่งฝ่ายกฎหมายมีข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากรน้อย 
 
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา  

1. มุมมองสะท้อนดา้นการเรียนและกิจกรรมของนักศึกษา 
 - การร่วมมือปรึกษากันระหว่างอาจารย ์ ผู้บริหารภายในคณะและนักศึกษาเอง เพราะจะได้ร่วมมือ
กันร่วมพูดคยุหาแนวทางการจัดกิจกรรมให้ตรงวัตถุประสงค์และความต้องการของนักศึกษามากที่สุด 
         - การระบุคะแนนกิจกรรมในหลักสูตร เพราะจะท าให้นักศึกษาสนใจกิจกรรมมากขึ้น ไม่ใช่เอาคะแนน
ล่อไปฟังบรรยายโครงการที่อาจารย์ท่านนัน้ ๆ ได้จดัขึ้น 
         - การสรุป/ประเมนิโครงการ อย่างมีส่วนร่วมจากส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนากจิกรรมให้
สร้างสรรค์ และทนัต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
         - การสนับสนนุ อ านวยความสะดวก สถานที่ในการจัดกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาและเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจัด เช่น ศูนย์กีฬาฯ ที่อนุญาตให้สโมสรกลางใช้ฟรี แต่สโมสรระดบัคณะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งตามหลักแลว้ ค่ากิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายนี้ นกัศึกษาได้เสียไปกับค่าเทอมแลว้ ซึ่งมันไม่ควร
ที่จะต้องมาเก็บค่าใช้จ่ายกบันักศึกษาอีก โดยไม่จ าเป็น 
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          - การสอดแทรกกิจกรรมระหว่างเรียนในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมอ่ืน 
ๆ ภายในห้องเรียน จะท าให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 
 - การสอนนอกห้องเรียน เช่น พาไปดูสถานที่จริงในการท างาน เป็นตน้ 
 - การจัดกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ควรจัดในระยะเวลาทีไ่ม่ใกล้กับช่วงเวลาสอบมากเกินไป 
    2. ด้านการประชาสัมพันธ ์
 - เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยไดม้ีการด าเนินกิจกรรมตลอดทั้งป ีแต่บางครั้งไม่มีคนทราบหรือมี
นักศึกษาทราบในจ านวนกลุ่มทีน่้อย จึงอยากให้พัฒนาในด้านสือ่สารการประชาสัมพนัธ์ โดยเฉพาะทาง
โซเซียล มีเดีย เพื่อบอกให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทราบวา่จะมีกิจกรรมอะไรเกิดข้ึนบ้าง มีกิจกรรมอะไร
ด าเนินงานไปแล้วบา้ง ได้รับผลตอบรับอย่างไร รวมทัง้อยากให้มีความเคลื่อนไหวทันต่อเหตุการณ์เพื่อความ
ต่อเนื่องของข้อมูล 
    3. ด้านการคมนาคม และทศันียภาพ 
 - เนื่องด้วยเส้นทางในมหาวทิยาลัย ยังมีอีกหลายส่วนที่เกิดการช ารุดและยังไมไ่ด้รับการซ่อมแซม
แสงไฟส าหรับให้ความสวา่งในยามค่ าคืนบนท้องถนน จึงอยากให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดขีึ้น 
    4. ด้านสวัสดิการของนักศึกษา 
        - การเปิดใช้ห้องสมุดกลางที่มีเวลาจ ากัด ซึ่งโดยปกติแลว้จากที่เห็นในมหาวิทยาลัยอ่ืนเปิดบริการ
ตลอด 24 ชม. รวมทั้งบริการหลายส่วนที่มหาวทิยาลัยจัดไว้ให้ แต่ไม่ได้มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบ 
    5. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
        - อยากให้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์ตรงกับความต้องการของนักศึกษารวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมของนักศึกษา 
       - กิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีจัดขึ้นยังไม่ตอบโจทย์ การท างานใน
ภาพรวมดูไม่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมล้าหลังไม่ทันต่อสังคมในปัจจุบนั เชน่ กิจกรรมต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ กิจกรรมแข่งขันสแตนเชียร์ และเชียร์ลดีเดอร์ ส่วนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยงั
ท าหน้าที่ไมช่ัดเจนไม่มีการปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังปัญหาจากนกัศึกษาแต่ละคณะ ข้อบังคบัสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2536 ยังถือว่าล้าหลังมาก ไมช่ดัเจน ควรที่จะมีการยกร่างข้อบงัคับขึ้นมา
ใหม่ 
 - ควรเพิ่มกิจกรรมที่มีจิตอาสาให้มากข้ึนเพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้ยืม กยศ. 
 - อยากให้สโมสรของทางมหาวทิยาลัยในปีต่อไป มีนักศึกษาในทีมจากทุกคณะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การติดต่อข่าวสารให้ทั่วถึง 
    6. ด้านความปลอดภัย 
 - มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีในบางจุดไฟส่องสวา่งใช้การไม่ได้ ซึง่ท าให้พื้นทีบ่ริเวณนั้นมืด เมื่อมกีาร
จัดกิจกรรมอาจท าให้นักศึกษาหลายคนไม่กล้าที่จะเข้าร่วม 

7. ในการจัดท ากิจกรรม นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของการจดักิจกรรมว่า 
- อยากให้มีประสบการณ์ การมสี่วนร่วม 
- ได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน ระหว่างคณะเกษตรและคณะอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และการร่วม

กิจกรรมระหว่างสถาบัน (ประเพณี 4 จอบ) 
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- การได้น าความรู้ทีน่ า ไปประยกุต์ใช้กับชุมชน 
- การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน บุคคล ชุมชน 
- การบริหารจัดการงบประมาณ การเดินทาง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
- การเรียนรู้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การบริหาร คน เวลา ทุกกิจกรรมให้ครบถ้วน แล้วเสร็จ 
-การท ากิจกรรม มีการระบุใน transcript (บันทึกการท ากิจกรรม) 
- มีการก าหนดจากมหาวิทยาลยั ให้มีอย่างน้อย 60 หน่วย นอกเหนือจากหน่วยกิตการเรียน 

8. ความเข้าใจของนักศึกษา เก่ียวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

- นักศึกษายังมีความเข้าใจในทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณสมบตัิที่พึงประสงค์ ไมช่ัดเจน 
แต่ทราบถึง อัตลักษณ์มหาวทิยาลัย – สร้างสรรค์ สามัคคี ส านกึดีต่อสังคม 
9. ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน 

- ปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรม คือ นักศึกษาใหม่ยังขาดความเข้าใจในเร่ืองการร่วมกิจกรรม และความ
เข้าใจในใบรับรอง transcript ที่บันทึกการท ากิจกรรม มักจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมที่มีผลต่อ
การรับทุน กยศ.เท่านัน้ จึงท าให้กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้รับความสนใจหรือการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ในบางกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อนักศึกษา ตรงกับชัว่โมงการเรียนการสอน ท าให้นกัศึกษาเสีย
โอกาส เช่น กิจกรรม UBU-test (การวัดทักษะภาษาอังกฤษ) ซึง่ตรงกับชั่วโมงเรียน ท าให้ไม่สามารถไปร่วม
กิจกรรมได้ 
วิธีการแก้ปัญหา 

- มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับคณะกับสโมสรนักศึกษา ในการร่วมวางแผน เสนอการ
จัดกิจกรรม เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน 
 
สรุปการสัมภาษณ์  
นายกสภามหาวิทยาลัย 
1. ทิศทางของมหาวิทยาลัย ต้องการให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามความเชี่ยวชาญและจุดเดน่ของ
มหาวิทยาลยัคือ การมุ่งไปพฒันาคุณภาพชวีิตของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนอิสานใต้ 
2. ด้านหลักสูตร ยังไม่ควรเปิดหลักสูตรใหม่ในขณะนี้ แต่ควรพฒันาปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ให้อยู่รอด ควร
พิจารณาถึงอนาคตจากการทีน่กัเรียนน้อยลง อาจจ าเป็นต้องมกีารควบรวมหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อน 
3. ด้านการวิจัย ควรมีการบูรณาการงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยมุ่งเน้นไปที่ความเด่นขององค์กร เช่น ด้านเกษตรอินทรีย์ ดา้นวิจัยยา ดา้นสุขภาพชุมชน การเพิ่มผลผลติ
ข้าว เป็นตน้ และอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายจากจังหวัด ชมุชน และประเทศใกล้เคียง เปน็ต้น 
4. ด้านการบริการชุมชน ขณะนีท้ าได้ค่อนขา้งดีโดยเฉพาะการสนับสนุนชุมชน 
5. ด้านศิลปะและวฒันธรรม ไดม้ีการจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดจ านวนมาก แต่อยากให้มหาวิทยาลัยเสริม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัศึกษาเพิ่มข้ึน 
6. ด้านการบริหารจัดการ ผูบ้รหิารส่วนใหญ่อายุน้อย อาจมชี่องว่างของการประสานงานหรือความเข้าใจที่
ตรงกัน ควรมีระบบการพฒันาบคุลากรโดยเฉพาะดา้นการบริหารเพิ่มขึ้น 
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อธิการบด ี
1.  ปรับเปลี่ยนวสิัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นไปที่จุดเด่นและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 
คณบดี 
1. กระบวนการจัดท าแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั คณบดีมสีว่นร่วมในการจัดท า และมีการถ่ายทอด KPI 
ไปสู่คณะเพื่อให้จัดท าแผนปฏิบตัิราชการเช่นเดียวกนัในทุกคณะ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบตัิในบางคณะ 
เช่น คณะที่เกิดใหม่อาจจะยังไมม่ีความเข้มแข็งในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
2. การติดตามตวัชี้วัดของคณบดี ที่ติดตามเปน็ประจ า สว่นใหญ่เป็นด้านคุณภาพบัณฑิต คุณภาพของอาจารย์ 
3. การสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพของอาจารย์ อาจมีข้อจ ากัดในรายละเอียด เช่น การ
สนับสนนุทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก ที่มีความต้องการไม่ตรงกันของอาจารย์กับทุนที่ส่งเสริม 
4. การปรับเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์คณุภาพ EdPEx ยังมีความกังวลว่าจะไม่สามารถท าได้  
 
 
 

 


