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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลติบัณฑิต 



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_1

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา

นิยามตัวช้ีวัด: บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา และหลักสูตรน้ันๆ ท่ีได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้

ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา ซ่ึงการมีงานท าต้องเป็นงานท่ีสุจริตทุกประเภท สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า เพ่ือเล้ียงชีพตนเองได้

รายการข้อมูล: 1. จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีมีงานท าภายใน 1 ปี หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ท่ีเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิต และมีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี

2. จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถาม หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ท่ีเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิตท้ังหมดของสาขา และหลักสูตรน้ัน ๆ

3. จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาต่อ หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ท่ีเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

และอยู่ในสถานะท่ีก าลังศึกษาต่อท้ังหมดของสาขา และหลักสูตรน้ัน ๆ

4. จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีอยู่ระหว่างการเป็นทหาร หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ท่ีเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิต และอยู่ในสถานะท่ีอยู่ระหว่างการเป็นทหารท้ังหมดของสาขา และหลักสูตรน้ัน ๆ

5. จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีอยู่ระหว่างการอุปสมบท หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ท่ีเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิต และอยู่ในสถานะท่ีอยู่ระหว่างการอุปสมบทท้ังหมดของสาขา และหลักสูตรน้ัน ๆ

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง):                                                         จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีมีงานท าภายใน 1 ปี                                                           .

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): (จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถาม - จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาต่อ - จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีอยู่ระหว่างการเป็นทหาร - 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีอยู่ระหว่างการอุปสมบท)

ข้อมูลอ้างอิง: สรุปผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี

เกณฑ์การประเมิน: ร้อยละการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปี ทุกหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_1

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามทักษะ 5 ด้าน

นิยามตัวช้ีวัด: คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง 

คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถาบัน

ก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช้ ตลอดจน

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

รายการข้อมูล: ผลรวมเฉล่ียด้านท่ี 1-5 ของหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย หมายถึง ค่าเฉล่ียรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านท่ี 1-5 คือ 1) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): (ผลรวมเฉล่ียด้านท่ี 1-5 ของหลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย) x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): 5

ข้อมูลอ้างอิง: สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี

เกณฑ์การประเมิน: ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามทักษะ 5 ด้าน ทุกหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_1

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับท่ีมีผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

นิยามตัวช้ีวัด: นักศึกษาทุกระดับท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ ท้ังในการสร้าง หรือร่วมสร้างนวัตกรรมระหว่างเรียน โดยจะสร้างด้วยตนเอง หรือร่วม

สร้างนวัตกรรมแบบรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีน ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธ์ิผล โดยจะต้องมีความแปลกใหม่ และมีการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน ท้ังในด้าน

ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ (จะต้องเพ่ิมมูลค่า) เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ

รายการข้อมูล: 1. จ านวนนักศึกษาทุกระดับท่ีสร้างหรือร่วมสร้างผลงานนวัตกรรม หมายถึง นักศึกษาทุกระดับท่ีสร้างหรือร่วมสร้างผลงานนวัตกรรมท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม โดย

การนับจ านวนนักศึกษา 1 คน สามารถมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมได้หลายนวัตกรรม

2. จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับในปีการศึกษาน้ัน หมายถึง จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับในปีการศึกษาน้ันตามห้วงปีงบประมาณ

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนนักศึกษาทุกระดับท่ีสร้างหรือร่วมสร้างผลงานนวัตกรรม x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับในปีการศึกษาน้ัน

ข้อมูลอ้างอิง: -

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ทุกคณะ/วิทยาลัย

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_1

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา

นิยามตัวช้ีวัด: บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา และหลักสูตรน้ัน ๆ ท่ีเป็นผู้ประกอบการ หรือมีกิจการเป็นของตนเอง

และมีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน

รายการข้อมูล: 1. จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีเป็นผู้ประกอบการภายในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิต ท่ีมีงานท าและเป็นผู้ประกอบการ

2. จ านวนบัณฑิตปริญาตรีท่ีมีงานท าท้ังหมด หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และมีงานท าในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการภายในระยะเวาลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีมีงานท้ังหมด

ข้อมูลอ้างอิง: สรุปผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_1

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5.1 ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินความรู้และสมรรถนะภายหลังการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

นิยามตัวช้ีวัด: จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีมีผลประเมินความรู้และสมรรถนะภายหลังอบรมผ่านเกณฑ์การอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ต่อจ านวนผู้เข้าอบรมท่ีมีเข้ารับการประเมินท้ังหมด

รายการข้อมูล: 1. จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีเข้ารับการประเมินท้ังหมด หมายถึง จ านวนผู้เข้าอบรมท้ังหมด

2.จ านวนผู้ผ่านการประเมินผลความรู้และสมรรถนะ หมายถึง จ านวนผู้ท่ีมีผลการประเมินความรู้และสมรถนะท่ีได้รับสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, Fโดยต้อง

คะแนนเฉล่ียสะสมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 2 จากระบบ 4 คะแนน ซ่ึงสัญลักษณ์ มีความหมายดังต่อไปน้ี

     สัญลักษณ์      หมายถึง       คะแนน

          A           ดีเย่ียม          4.0

          B+         ดีมาก           3.5

          B             ดี             3.0

          C+       ค่อนข้างดี        2.5

          C          พอใช้            2.0

          D+         อ่อน            1.5

          D         อ่อนมาก         1.0

          F            ตก             0.0

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนผู้ผ่านการประเมินผลความรู้และสมรรถนะ x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีเข้ารับการประเมินท้ังหมด

ข้อมูลอ้างอิง: รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัย

เกณฑ์การประเมิน: ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินผลความรู้และสมรรถนะภายหลังการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัยไม่น้อยกว่า 80 

ระยะเวลาการายงานผล: รายงานผลภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จส้ินการวัดและประเมินผลการอบรมแต่ละคร้ัง หรือรายไตรมาส

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_1

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5.2 ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินความรู้และสมรรถนะภายหลังการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

นิยามตัวช้ีวัด: จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีมีคะแนนความพึงพอใจในการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัยไม่น้อยกว่า 3.51  จากระบบ 5 คะแนน  ต่อจ านวนผู้อบรมท่ี

ตอบแบบส ารวจท้ังหมด

รายการข้อมูล: 1. จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีมีคะแนนความพึงพอใจในการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัยไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน

2. จ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/อออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัยท่ีตอบแบบส ารวจและมีค่าคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5 ระดับคะแนน

3. จ านวนผู้อบรมท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด หมายถึง จ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/อออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัยท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): คะแนนเฉล่ียผู้เข้าอบรมท่ีมีความพึงพอใจในการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัยไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): 5 (ระดับสูงสุดตามเกณฑ์การวัด)

ข้อมูลอ้างอิง: รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัย

เกณฑ์การประเมิน: ร้อยละของผู้เข้าอบรมท่ีมีคะแนนความพึงพอใจในการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัยไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน  ไม่น้อยกว่า 

80

ระยะเวลาการายงานผล: รายงานผลภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จส้ินการวัดและประเมินผลการอบรมแต่ละคร้ัง หรือรายไตรมาส

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_2

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปีหลังเสร็จโครงการ

นิยามตัวช้ีวัด: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท่ีมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่าง

ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปีหลังเสร็จโครงการ

รายการข้อมูล: 1. รายช่ือผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์

2. รายงานการน าไปใช้ประโยชน์ 

3. รายช่ือโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จย้อนหลัง 3 ปี

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ (เร่ือง) x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปีหลังเสร็จโครงการ (เร่ือง)

ข้อมูลอ้างอิง: 1. เอกสารหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์

2. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางสาวนาวินี สุตัญต้ังใจ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี โทร 3042

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_2

ช่ือตัวช้ีวัด: สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

นิยามตัวช้ีวัด: สัดส่วนของจ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าท่ีตีพิมพ์ในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2)

รายการข้อมูล: 1. จ านวนบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) นับตามปีปฏิทิน

2. จ านวนอาจารย์ประจ า (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี)

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) (เร่ือง) x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนอาจารย์ประจ า (คน)

ข้อมูลอ้างอิง: 1. รายช่ือบทความ (Paper) ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 

2. รายช่ืออาจารย์ประจ า (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี)

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางสาวนาวินี สุตัญต้ังใจ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี โทร 3042

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_2

ช่ือตัวช้ีวัด: รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

นิยามตัวช้ีวัด: จ านวนรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเกิดรายได้ในปีท่ี

รายการข้อมูล: 1. รายช่ือผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2. จ านวนเงินรายได้ (บาท)

3. รายช่ือบุคคล/หน่วยงาน หรือองค์กรท่ีน าไปใช้ประโยชน์

4. วันท่ีเกิดรายได้/วันท่ีโอนเงิน

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): ผลรวมเงินรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ท่ีด าเนินการ

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: รายช่ือผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางสาวนาวินี สุตัญต้ังใจ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี โทร 3042

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_3

ช่ือตัวช้ีวัด: รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน

นิยามตัวช้ีวัด: รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึนหลังจากการได้รับการบริการวิชาการ

รายการข้อมูล: 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการในรอบปี ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือลดรายจ่าย

2. จ านวนรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือรายจ่ายท่ีลดลงของผู้ร่วมโครงการในแต่ละเดือน

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): ผลรวมของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือรายจ่ายท่ีลดลงต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการ

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนผู้ร่วมโครงการท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือมีรายจ่ายลดลง

ข้อมูลอ้างอิง: -

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_3

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละประชาชนของชุมชนท่ีได้รับบริการมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน

นิยามตัวช้ีวัด: จ านวนประชาชนของชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหรือเข้ารับการบริการด้านสุขภาวะ ได้แก่ ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางปัญญา และสังคม หรือการ

ให้บริการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค ปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะความเจ็บป่วย และการพ้ืนฟูสมรรถภาพของ

บุคคล ครอบครัว และชุมชน ท่ีมีสภาวะท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับกลุ่มประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด

รายการข้อมูล: 1. จ านวนประชาชนของชุมชน หมายถึง ทุกคนท่ีอยู่ในชุมชนพ้ืนท่ีให้บริการวิชาการ

2. สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนประชาชนของชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนประชาชนของชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด

ข้อมูลอ้างอิง: -

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส านักงานอธิการบดี / วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข / คณะพยาบาลศาสตร์

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_3

ช่ือตัวช้ีวัด: จ านวนชุมชนท่ีมีการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน

นิยามตัวช้ีวัด: จ านวนชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนในปีงบประมาณ โดยสามารถน าความรู้จากการบริการวิชาการไป

ปฏิบัติจริงในชุมชน

รายการข้อมูล: 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม

2. จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ

3. จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีร่วมโครงการและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง โดยมีผลการติดตามหรือผลการด าเนินงานจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): นับจ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีร่วมโครงการและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง

โดยมีผลการติดตามหรือผลการด าเนินงานจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: -

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_4

ช่ือตัวช้ีวัด: จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

นิยามตัวช้ีวัด: ผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้และหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นสถานท่ีหรือศูนย์รวม ท่ีประกอบด้วยความรู้ สาระความรู้ และกิจกรรม

ท่ีเก่ียวกับชีวิต วัฒนธรรม ซ่ึงมีคุณค่าของคนในชุมชน เป็นความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีมีการปรับเปล่ียน เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยคนในชุมชน และมุ่งเน้นท่ีจะถ่ายทอดความรู้

ความเข้าใจให้กับคนท้ังในและท้องถ่ินของตนเอง และคนในสังคมภายนอก ได้เข้าถึงชีวิตวัฒนธรรมของสังคมน้ัน

รายการข้อมูล: 1. แหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สถานท่ีหรือศูนย์รวม ท่ีประกอบด้วยความรู้ สาระความรู้ และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับชีวิต วัฒนธรรม ซ่ึงมี

คุณค่าของคนในชุมชน เป็นความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีมีการปรับเปล่ียน เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยคนในชุมชน และมุ่งเน้นท่ีจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนท้ังในและ

ท้องถ่ิน

2. จ านวนผู้เข้าร่วม หมายถึง ประชาชนท่ัวไป หรือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ท่ีมีความสนใจและเข้าร่วมเย่ียมชมแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): นับจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังหมดท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: -

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_4

ช่ือตัวช้ีวัด: จ านวนชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนาต่อยอดผลการด าเนินงานต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปี

นิยามตัวช้ีวัด: ชุมชนท่ีมีการน าผลงานหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินมาประยุกต์ พัฒนาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญา

ท้องถ่ินของชุมชนน้ัน และได้มีการด าเนินงาน หรือพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป

รายการข้อมูล: ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือทุกส่ิงทุกอย่างท่ีชุมชนคิดเอง ท าเอง แก้ปัญหาเอง เพ่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และเกิดส่ังสมมาเป็น

เวลานาน และมีการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงในชุมชนท้องถ่ิน

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): นับจ านวนชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: -

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดจิิทัล 



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_5

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละความเช่ือม่ันของผู้ใช้ต่อคุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

นิยามตัวช้ีวัด: ความส าเร็จในการสร้างความเช่ือม่ันของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของเครือข่ายหลัก และเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย ท่ีมีความเร็ว ความปลอดภัย เสถียรภาพ 

ความครอบคุลมพ้ืนท่ีการให้บริการ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รายการข้อมูล: -

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนข้อผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินระดับความเช่ือม่ันของผู้ใช้ต่อคุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัยท่ีบรรลุเป้าหมาย x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนข้อของเกณฑ์การประเมินระดับความเช่ือม่ันของผู้ใช้ต่อคุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดท้ังหมด

ข้อมูลอ้างอิง: ข้อมูลตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)

เกณฑ์การประเมิน: ระดับ 1 ความเร็วของอินเตอร์เน็ตเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 80 Mbps (ทดสอบโดยใช้ www.fast.com) โดยเป็นค่าเฉล่ียของความเร็วอินเตอร์เน็ตของอาคารท้ังหมดในพ้ืนท่ี

เขตการศึกษา

ระดับ 2 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) ตามเกณฑ์ประเมินท่ีก าหนดระดับ 5 ข้อ

ระดับ 3 สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความครอบคลุมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของอาคารท้ังหมดในพ้ืนท่ีเขตการศึกษา

ระดับ 4 อัตราปริมาณการใช้เครือข่ายสูงสุด เกินกว่า 1.8 Gbps

ระดับ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 3.75 คะแนน

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 1 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_5

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของความเช่ือมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ

นิยามตัวช้ีวัด: ความส าเร็จในการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยด้วยระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Portal) ในการ

ยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ในรูปแบบ Single Sign-On ท่ีรองรับการให้ผู้ใช้งานลงช่ือเข้าใช้งานระบบ (Login) คร้ังเดียว และด าเนินการเช่ือมโยงจ านวน 4 

ระบบฐานข้อมูลหลัก ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (2) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (3) ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา (4) ระบบฐานข้อมูลการเงินและงบประมาณ 

เพ่ือรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการข้อมูล: -

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนระบบฐานข้อมูลหลักท่ีด าเนินการเช่ือมโยงได้ตามแผนท่ีก าหนด x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนระบบฐานข้อมูลหลักท้ังหมดของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลอ้างอิง: ข้อมูลตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)

เกณฑ์การประเมิน: ระดับ 1 เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล บุคลากร & งานวิจัย & Portal (คิดเป็นร้อยละ 60)

ระดับ 2 เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล นักศึกษา & บุคลากร & งานวิจัย & Portal (คิดเป็นร้อยละ 80)

ระดับ 3 เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล นักศึกษา & บุคลากร & งานวิจัย & การเงิน & Portal (คิดเป็นร้อยละ 100)

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 1 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_5

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์

นิยามตัวช้ีวัด: ความส าเร็จในการเพ่ิมจ านวนรายวิชาท่ีเปิดใช้งานเพ่ือการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์

รายการข้อมูล: -

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนรายวิชาท่ีเปิดใช้ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนรายวิชาท่ีเปิดใช้ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS ท้ังหมด

ข้อมูลอ้างอิง: ข้อมูลตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)

เกณฑ์การประเมิน: 1. รายวิชากท่ีมีเอกสารประกอบต่างๆ อาทิ ประมวลรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

2. รายวิชากท่ีมี Video/ Infographic หรืออ่ืน ๆ ประกอบการเรียนการสอนให้มีความชัดเจน และเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายข้ึน

3. รายวิชากท่ีมี Pre/ Post Test แบบวัดความรู้และประเมินผู้เรียนก่อนการเรียน และหลังเรียนท้ังรายวิชา

4. รายวิชากท่ีมี Quiz แบบทดสอบระหว่างเรียน แต่ละเน้ือหาหรือบทท่ีเรียน

5. รายวิชาท่ีมีช่องทางการส่ือสาร อาทิ กระดานข่าว forum post หรือ social media

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 1 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_5

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะท่ีก าหนด

นิยามตัวช้ีวัด: อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะท่ีก าหนด

รายการข้อมูล: -

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะท่ีก าหนด x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูลอ้างอิง: ข้อมูลตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)

เกณฑ์การประเมิน: เกณฑ์การผ่านสมรรถนะทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ร้อยละ 70 ประกอบด้วย 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) สิทธิและความรับผิดชอบ (2) การเข้าถึงส่ือดิจิทัล

 (3) การส่ือสารยุคดิจิทัล (4) ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (5) ความเข้าใจส่ือดิจิทัล (6) แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (7) สุขภาพดียุคดิจิทัล (8) ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (9) 

กฎหมายดิจิทัล

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 1 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนา่อยู่ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_6

ช่ือตัวช้ีวัด: คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric

นิยามตัวช้ีวัด: ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนแมตริก (UI Green Metric) เพ่ือวัดความพยาบามเก่ียวกับความย่ังยืนของมหาวิทยาลัย ท่ีแสดงให้เห็นถึงโครงการ

และนโยบายเก่ียวกับความย่ังยืนในด้านส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) สถานท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐาน (SI) 2) พลังงานและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) 3) ของเสีย (WC) 4) น้ า (WR) 5) การขนส่ง (TR) และ 6) การศึกษา (ED)

รายการข้อมูล: ผลคะแนนจากการประเมินตามเกณฑ์ของ UI Green Metric ใน 6 ด้าน

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): ผลคะแนนจากการประเมินตามเกณฑ์ของ UI Green Metric ใน 6 ด้าน

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: https://greenmetric.ui.ac.id/

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_6

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

นิยามตัวช้ีวัด: ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

รายการข้อมูล: 1. ผลรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยท้ังหมด

2. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจท้ังหมด

3. ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): ผลรวมระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีตอบแบบส ารวจ x 100

                              จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจท้ังหมด                              .

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): 5

ข้อมูลอ้างอิง: ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน และ

 12 เดือน

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_6

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละการลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

นิยามตัวช้ีวัด: จ านวนอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยลดลง

รายการข้อมูล: 1. จ านวนอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอาชญากรรมและอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย

2. จ านวนการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา บ่งบอกถึงแนวโน้มของจ านวนอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย

 จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): (จ านวนอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอาชญากรรมและอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยปีท่ีผ่านมา - 

จ านวนอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอาชญากรรมและอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยปีปัจจุบัน ) X 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอาชญากรรมและอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยปีท่ีผ่านมา

ข้อมูลอ้างอิง: ข้อมูลอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอาชญากรรมและอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย จากระบบบูรณาการข้อมูลของส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา และส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร

เกณฑ์การประเมิน: ระดับ 1 : การลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย น้อยกว่าร้อยละ 2

ระดับ 2 : การลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย น้อยกว่าร้อยละ 4

ระดับ 3 : การลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย น้อยกว่าร้อยละ 6

ระดับ 4 : การลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย น้อยกว่าร้อยละ 8

ระดับ 5 : การลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย น้อยกว่าร้อยละ 10

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา / ส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_7

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีอัตราก าลังเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง

นิยามตัวช้ีวัด: เป็นการจัดการอัตราก าลังท่ีเหมาะสม (Human Resource Strategic system) มีอัตราก าลังท่ีสนับสนุนการท างานทุกยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และกิจการงาน

ภายในของหน่วยงานอย่างเพียงพอ และสามารถหมุนเวียนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงได้ รวมถึงกระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุผลในการ

ก าหนดกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

รายการข้อมูล: -

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนหน่วยงานท่ีมีอัตราก าลังเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนหน่วยงานท้ังหมดภายในมหาวิทยาลัย (คณะ/วิทยาลัย/ส านัก)

ข้อมูลอ้างอิง: -

เกณฑ์การประเมิน: 1. กระบวนการ ข้ันตอนท่ีต้ังไว้และสามารถด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้

2. สัดส่วนระหว่างอัตราก าลังคนต่องานประจ าหรืองานท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละหน่วยงาน

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_7

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ผศ. รศ. ศ.)

นิยามตัวช้ีวัด: จ านวนของอาจารย์ประจ าท้ังหมดของมหาวิทยาลัยท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ท่ีเป็นไปตามก าหนด

มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดของมหาวิทยาลัย

รายการข้อมูล: -

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด

ข้อมูลอ้างอิง: ข้อมูลอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในระบบ DMS

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_7

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีระดับสมรรถนะท่ีสูงข้ึนต่อจ านวนบุคลากรท้ังหมด

นิยามตัวช้ีวัด: ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับสมรรถนะท่ีสูงข้ึนเป็นไปตามกรอบการพัฒนาสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) เทียบกับจ านวนอาจารย์และบุคลากรท้ังหมดท่ีเข้าวัดผลระดับสมรรถนะ

รายการข้อมูล: 1. จ านวนอาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าท้ังหมดของมหาวิทยาลัย

2. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดของมหาวิทยาลัยภายใต้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีผ่านเกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะ x 100

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดท่ีเข้าร่วมการวัดระดับสมรรถนะ

ข้อมูลอ้างอิง: แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 3 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_7

ช่ือตัวช้ีวัด: ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย

นิยามตัวช้ีวัด: ระดับความผูกพันของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ผ่านระบบแบบส ารวจออนไลน์ Happinometer 8 ประการ ได้แก่ 

สุขภาพดี (Happy body), น้ าใจดี (Happy heart), ผ่อนคลายดี (Happy relax), ใฝ่รู้ดี (Happy brain), จิตวิญญาณดี (Happy soul), สุขภาพเงินดี (Happy 

money), ครอบครัวดี (Happy family), สังคมดี (Happy society)

รายการข้อมูล: ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของบุคลากรท้ังหมดทุกระดับ

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): ผลรวมระดับความพึงพอใจเฉล่ียของบุคลากรท้ังหมดทุกระดับ

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ Happinometer ท้ังหมดทุกระดับ

ข้อมูลอ้างอิง: แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง Happinometer สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 2 และ 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_8

ช่ือตัวช้ีวัด: รายได้สุทธิ

นิยามตัวช้ีวัด: รายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายรวม (รอบระยะเวลา 12 เดือน)

รายการข้อมูล: รายได้ ประกอบด้วย รายได้จากงบประมาณ / รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา / รายได้บริการวิชาการ / รายได้วิจัย / รายได้เงินอุดหนุนและบริจาค และ รายได้อ่ืนๆ

ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร / ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ / ค่าสาธารณูปโภค / ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: รายงานการเงิน

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ทุกส้ินไตรมาส

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: กองคลัง

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_8

ช่ือตัวช้ีวัด: เงินหมุนเวียนคงเหลือ

นิยามตัวช้ีวัด: จ านวนเงินหมุนเวียนท้ังส้ิน หัก ภาระผูกพันท้ังส้ิน

รายการข้อมูล: จ านวนเงินหมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสด / เงินฝากธนาคาร

ภาระผูกพัน ประกอบด้วย เงินรับฝาก / เงินทุนส ารอง / เจ้าหน้ี / ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / รายได้จากเงินบริจาค / รายได้บริการวิชาการและ รายได้วิจัย

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): จ านวนเงินหมุนเวียนท้ังส้ิน - ภาระผูกพันท้ังส้ิน

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: รายงานการเงิน

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ทุกส้ินไตรมาส

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: กองคลัง

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_8

ช่ือตัวช้ีวัด: เงินทุนส ารองสะสม

นิยามตัวช้ีวัด: ร้อยละ 10 ของเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา)

รายการข้อมูล: เงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): -

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: รายงานการเงิน

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ทุกส้ินไตรมาส

ผู้รับผิดชอบรายงานผล:

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_9

ช่ือตัวช้ีวัด: จ านวนหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) ต้ังแต่ 200 คะแนนข้ึนไป

นิยามตัวช้ีวัด: หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านักท่ีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล EdPEx ตามโครงการ EdPEx200 ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ท่ีมีผลการประเมินต้ังแต่ 200 คะแนนข้ึนไป

รายการข้อมูล: -

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx200 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: EdPEx200 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

http://www.edpex.org/

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ / กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ท่ี_9

ช่ือตัวช้ีวัด: ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings ของ THE

นิยามตัวช้ีวัด: การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากองค์กร Times Higher Education (THE) จากประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นการจัดอันดับระดับโลก THE Impact Rankings เพ่ือวัด

ความส าเร็จของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

17 ข้อ ประกอบด้วย

เป้าหมายท่ี 1: ขจัดความยากจน

เป้าหมายท่ี 2: ขจัดความหิวโหย

เป้าหมายท่ี 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี

เป้าหมายท่ี 4: การศึกษาท่ีเท่าเทียม

เป้าหมายท่ี 5: ความเท่าเทียมทางเพศ

เป้าหมายท่ี 6: การจัดการน้ าและสุขาภิบาล

เป้าหมายท่ี 7: พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้

เป้าหมายท่ี 8: การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายท่ี 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมายท่ี 10: ลดความเหล่ือมล้ า

เป้าหมายท่ี 11: เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน

เป้าหมายท่ี 12: แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน

เป้าหมายท่ี 13: การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายท่ี 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายท่ี 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

เป้าหมายท่ี 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

เป้าหมายท่ี 17: ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

รายการข้อมูล: ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings ของ THE ใน 5 อันดับสูงสุดท่ีเข้าร่วมการจัดอันดับ

สูตรการค านวณ (ตัวต้ัง): -

สูตรการค านวณ (ตัวหาร): -

ข้อมูลอ้างอิง: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings

เกณฑ์การประเมิน: -

ระยะเวลาการายงานผล: ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบรายงานผล: ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ / กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค าอธิบายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)


