
 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 

- 1 - 

 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Study Report, UBU) 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

ปีการศึกษา 2558 

 
 

 

 

 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับสถาบัน 

 
ระหว่างวันที่ 30 ตลุาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 

- 2 - 

 

ค าน า 
 

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

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 
และการปรับเกณฑ์การประเมินในบางตัวบ่งชี้ พ.ศ. 2559 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน รวมทั้ง น าเสนอบทวิเคราะห์การประเมินตนเอง
ถึงจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาองสถาบัน ในระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบันต่อไป 

 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  1.1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย (โดยย่อ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอยู่ใน “กลุ่ม ข. สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี” โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีเป็นหลัก เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ “เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน” มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้น (1) ความเป็นผู้มีความสามารถมี
คุณธรรมจริยธรรมใฝ่รู้และมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ (2) สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพและมีความสุขในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (3) พัฒนาตนเองให้ผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในภูมิภาค
อาเซียน มาอย่างต่อเนื่อง 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน “ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน” ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 และประกาศปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 
โดยมีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 85 หลักสูตร จาก 11 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ส่วน
หน่วยงานสนับสนุน คือ “ระดับส านัก” มีระบบการประกันคุณภาพโดยใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 (ในตัวบ่งชี้การบริหารจัดการองค์ประกอบที่ 1 7 8 และ 9) และ
เพิ่มเติมองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจ ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดตัวบ่งชี้ ให้สอดคล้องกับบริบท
และพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 4 ส านัก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย 2 หน่วยงาน ได้เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ คือ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยเป็นการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเชิงกัลยาณมิตร เพื่อวางพื้นฐานในการประเมินคุณภาพภายในต่อไป 

 

1.2 ผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 5 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 

 ผลการประเมินตนเองภาพรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อพิจารณาแยกตามพันธกิจ 5 
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับ “ดีมาก” 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่วนด้านการผลิตบัณฑิต และการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ “ดี” หากพิจารณาวิเคราะห์แยกตามมิติของ
ระบบการประกันคุณภาพ พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับ “ดี” และมีการพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ตามพันธกิจอยู่ในระดับ “ดี” และอาจมี
แนวโน้มที่จะดีขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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องค์ประกอบ 
การประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ผลการ

ประเมิน ปัจจัยน าเข้า 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลลัพธ์ 
Output รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 3.80  5.00  2.68  4.06  ดี 

2. การวิจัย 4.34  5.00  4.62  4.65  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ  -    5.00   -    5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -    5.00   -    5.00  ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ  -    4.50  3.91  4.30  ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.98  4.86  3.73  
4.40  ดี 

ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก ดี 

 

 ปัจจัยที่แปรผันผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยในการประเมินตนเองในครั้งนี้  อย่างมีนัยส าคัญจากผลการ
ด าเนินงานของคณะวิชาต่างๆ โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย ได้แก ่

1) ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร  
จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 85 หลักสูตร พบว่า  
1.1) “ได้มาตรฐาน” ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 78 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 

91.76 ของหลักสูตรทั้งหมด ( เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีหลักสูตร “ได้มาตรฐาน” จ านวน 65 หลักสูตร 
จากทั้งสิ้น 80 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละร้อยละ 81.25 ของหลักสูตรทั้งหมด) โดยหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ดังนี้  

- ระดับคุณภาพดี จ านวน 40 หลักสูตร (ร้อยละ 51.28 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 
- ระดับคุณภาพปานกลาง จ านวน 36 หลักสูตร (ร้อยละ 46.15 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด)   
- ระดับคุณภาพน้อย” จ านวน 2 หลักสูตร (ร้อยละ 2.56 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด)  
 

1.2) “ไม่ได้มาตรฐาน” ไม่เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 7 หลักสูตร (ร้อยละ 8.25 ของ
หลักสูตรทั้งหมด โดย (เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีหลักสูตร “ไม่ได้มาตรฐาน” จ านวน 15 หลักสูตร จาก
ทั้งสิ้น 80 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละร้อยละ 19.75 ของหลักสูตรทั้งหมด) โดยสาเหตุที่หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด พบว่า การปรับปรุงแล้วเสร็จไม่ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  จ านวน 5 หลักสูตร และจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอยู่ไม่ครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ทั้งนี้ หากพิจารณาระดับคุณภาพหลักสูตรตาม
องค์ประกอบที่ 2-6 ของหลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐานแล้วพบว่า 

- ระดับคุณภาพดี  จ านวน 5 หลักสูตร  
- ระดับคุณภาพปานกลาง  จ านวน 1 หลักสูตร  
- ระดับคุณภาพน้อย   จ านวน 1 หลักสูตร  

1.3) ภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 อยู่ใน
ระดับพอใช้ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพ “เพิ่มขึ้น” เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  

2) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 31.31 ซึ่ง “น้อย

กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด” ของกลุ่มสถาบัน ข. สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60 ขึ้นไป) โดยเป็น
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อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 24.24 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 6.78
และอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ร้อยละ 0.28 

หากพิจารณารายคณะ พบว่า “10 คณะจาก 11 คณะ” มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ในคณะ น้อยกว่าร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ าคณะ ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 61.73 ทั้งนี้ คณะในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกคณะ (4 คณะ) ได้
คะแนนนอ้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

3) การบริหารงานของคณะ  
ผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกคณะ พบว่า ผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ “ดี” ได้

ค่าคะแนน 3.91 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ที่มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ “พอใช้” ได้ค่าคะแนน 3.44 โดยพบว่า 
จาก 11 หน่วยงาน คณะมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 10 คณะ ส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ “ดี” จ านวน 8 คณะ และมีผลการประเมินระดับ “ดีมาก” 1 คณะ ส่วนผลการประเมินระดับ 
“พอใช้” มี 2 คณะ คือ คณะรัฐศาสตร์ และคณะศิลปะประยุกต์ฯ โดยในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปะประยุกต์ฯ 
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ไปอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เนื่องจากมีการเปิดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

4) อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 51.80 ซึ่ง “มากกว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด” ของกลุ่มสถาบัน ข. สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 
หากพิจารณาลงรายคณะ พบว่า 5 จาก 11 หน่วยงาน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกน้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 45.45 ทั้งนี้ คณะในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกคณะ 
(4 คณะ) ได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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ส่วนที่ 2  

ข้อมูลทั่วไปของสถาบนั 
 

ชื่อหน่วยงาน  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University) 

ที่ตั้ง  

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราธานี 34190 มีเนื้อที่ประมาณ 
5,212 ไร ่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 15 กิโลเมตร  

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

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

ปีการศึกษา 2537 ประกาศราชกิจานุเบกษา จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2537  
ปีการศึกษา 2541 จัดตั้งคณะบริหารศาสตร์  
ปีการศึกษา 2542 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์ ประกาศในราชกิจจา -

นุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 134ก ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2542 
ปีการศึกษา 2546 จัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

และคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  
ปีการศึกษา 2549 คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ปรับแยกออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และคณะ

รัฐศาสตร ์
ปีการศึกษา 2552 จัดตั้งศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหารเพื่อตอบสนองนโยบายการ

กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของชุมชน โดยเปิดสอน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตร
บริหารธุรกิจ และจัดให้มีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2553 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 1 

ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนรวม 12 คณะ/หน่วยงาน ประกอบด้วย 
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ 
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คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรวม 
3 หน่วยงาน คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัย ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ตามมติสภามหาวิทยาลับอุบลราชธานี ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2555 

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

ปีการศึกษา 2557 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ได้รับการโปรดเกล้าฯ ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558-วันที่ 26 เมษายน 2562 ด้านการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครอบคลุมระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) คือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ คณะ
ศิลปะประยุกต์และการออกแบบ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ขอเปลี่ยนชื่อเป็น คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  
 

สัญลักษณ์ ทรงเจดีย์แบบล้านช้างหมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัว
หลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น  3 เส้นดอกบัวมีสีกลีบบัวอัน หมายถึง
สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและเส้น 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัวนั้นหมายถึง
แม่น้ าสายส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ าโขงแม่น้ าชีและแม่น้ ามูล
ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อมจะเบ่งบานให้ความดีงามแก่มหาชน
ได้ชื่นชม ส่วนกลีบดอกบัวด้านล่างสองกลีบ หมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเป็นเปลือก

หุ้มสถาบันส าหรับดอกตูมสามกลีบหมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ า เงิน ที่เป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้น
หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรงและสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 “กันเกรา” เป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไม้ยืนต้นชนิด
หนึ่งที่พบมากในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก
กันเกราว่า "มันปลา"  และภาคใต้  เรียก "ต าแสง" หรือต าเสา  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
ว่า FegraeaFragransRoxb.จัดอยู่ ในวงศ์ (GENTIANACEAE (POTALIACEAE) 
ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ล าต้นสูงถึง 2.5 เมตร ในช่วงเดือนเมษายน
ถึงมิถุนายน จะออกดอกเป็นช่อสีเหลืองมีกลิ่นหอมขจรขจาย ถึงแม้ต้นกันเกราจะขึ้นอยู่ในที่ดินอันขาดความอุดม
สมบูรณ์ ก็สามารถยืนต้นเจริญเติบโตได้อย่างงดงาม เนื้อไม้กันเกราแข็งแรงและทนทานมาก ปลวกไม่สามารถท าลาย
ได้ ทั้งยังมีน้ ามันในเนื้อไม้ ซึ่งช่วยรักษาเนื้อไม้ได้ดีและขัดเงาได้สวยงาม จึงเหมาะส าหรับน าไปประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้ 
เครื่องตกแต่งและใช้เป็นไม้สร้างบ้านได้อย่างสวยงาม  

 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ( * ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปี 2558-2559) 

ปณิธาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 
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 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

อัตลักษณ์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดอัตลักษณ์โดยมุ่งเน้นผลผลิตของบัณฑิต คือ “สร้างสรรค์ สามัคคี 

ส านึกดีต่อสังคม”โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเพื่อประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ซึ่งได้
เสนอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมคร้ังที่ 14/2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554 โดย
มีกรอบแนวคิดในการก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน” มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดยมุ่งเน้น (1) ความเป็นผู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมใฝ่รู้และมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ (2) 
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพและมี
ความสุขในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) พัฒนาตนเองให้ผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน 

เอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดเอกลักษณ์ไว้ดังนี้ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554โดยแนวคิดของ
การก าหนดเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาถึงลักษณะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่  ในจังหวัด
อุบลราชธานี  ซึ่งมีแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าสายวัฒนธรรมและเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซีย
อาคเนย์ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เวียดนาม และกัมพูชา นักศึกษาและอาจารย์
สามารถท ากิจกรรมวิชาการร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ในประเทศเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียน ที่กล่าวมาแล้วได้
อย่างสะดวก เม่ือรัฐบาลประกาศการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน 
ในเร่ือง 1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 2) การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ 3) การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคม
อาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 1.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน  
1. มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 
2. มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 : จัดตั้งส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 
3. มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 : เปลี่ยนชื่อ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็น คณะศิลป

ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559) ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

คณบดี  
(10 คณะ, 1 วิทยาลัย)/ 

ส านัก (6 ส านัก) 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

คณะกรรมการพิจารณา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

สภาอาจารย ์

รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ดังนี ้
1. ฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
2. ฝ่ายบรหิารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
3. ฝ่ายแผนและกจิการสภามหาวิทยาลัย 
4. ฝ่ายวิชาการ 
5. ฝ่ายบรหิารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
6. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
7. ฝ่ายประกันคณุภาพและสารสนเทศ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ดังนี ้
1. ฝ่ายวิชาการ 
2. ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
3. ฝ่ายงบประมาณ 
4. ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยั 
5. ฝ่ายบริการวิชาการ 
6. ฝ่ายการศึกษานานาชาต ิ
7. ฝ่ายจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 

(รักษาราชการแทน) 
8. ฝ่ายบรหิารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

(รักษาราชการแทน) 
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รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ 15 ตุลาคม 2559) 
1 ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจินจันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
2 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
4 ศาสตราจารย์เกียรติคณุสมุนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
5 รองศาสตราจารย์คณุหญิงสมุณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
6 รองศาสตราจารย์ปภสัวดี วีรกติต ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
7 รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
9 นางจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
10 นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
11 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  

12 รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบด ี
13 นายประวิทย์ อนันตรวราศลิป ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
14 นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากุล ประธานสภาอาจารย ์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  

15 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
16 รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
17 นายขรรคเ์พชร ชายทวีป คณบดีคณะนติิศาสตร ์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  

18 รองศาสตราจารย์ระพีพันธ ์ปิตาคะโส คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
19 ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุ่งรัศมี บุญดาว คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
20 นายชัช วงศ์สิงห์ คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
21 นางสาวจินตนา ศิรบิูรณ์พิพัฒนา คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาส จิตตเ์จริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
23 นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 
24 นางอรอนงค์ งามชัด  รักษาราชการในต าแหน่งหัวหน้างานประสานงาน 

 

รายชื่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ 15 ตุลาคม 2559) 
 ประธานคณะกรรมการ  
1 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี 
 คณะกรรมการ  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกจิสังคม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั 
4 นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวเิทศสมัพันธ์ 
5 นางจุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
6 นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
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8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
9 นายนภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลังและทรัพย์สิน 
10 นางสาวอรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการศึกษานานาชาติ 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ส าเภา ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายปฏิบัติการวจิยั 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลภา โภคสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายจดัการศึกษานอกท่ีตั้ง 
13 นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒ ิ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริการวิชาการ 
16 นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายงบประมาณ 
 คณบดี  

17 รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
18 รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธ์ิ คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์
19 รองศาสตรจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสทิธ์ิภูริปรีชา   คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
22 รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ   คณบดีคณะบริหารศาสตร ์
23 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
25 นายฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์   
26 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์งวน ธาน ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
27 นายขรรคเ์พชร ชายทวีป คณบดีคณะนติิศาสตร ์
 ผู้อ านวยการส านัก  

28 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวดี  กงเพชร ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดการเรียนการสอน 85 หลักสูตร โดยแยกเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 47 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 27 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญา
เอก จ านวน 11 หลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพภายใน ของ สกอ. จ านวน 78 หลักสูตร (ร้อยละ 91.76) จาก 85 หลักสูตร (โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

คณะ 
หลักสูตร องค์ประกอบท่ี1 ระดับคุณภาพของหลักสตูร 

(เทียบหลักสตูรทั้งหมด) 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม ผ่าน ไม่ผ่าน น้อย ปานกลาง ด ี

1. เภสัชศาสตร์ 1 4 1 6 6   -     1   -     5  

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 2 1 - 3 3   -     -     2   1  

3. พยาบาลศาสตร์ 1 - - 1 1   -     -     -     1  

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที ่
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คณะ 
หลักสูตร องค์ประกอบท่ี1 ระดับคุณภาพของหลักสตูร 

(เทียบหลักสตูรทั้งหมด) 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม ผ่าน ไม่ผ่าน น้อย ปานกลาง ด ี

4. วิทยาศาสตร์ 11 6 3 20 18   2   2   9   9  

5. วิศวกรรมศาสตร์ 6 5 5 16 14   2   2   3   11  

6. เกษตรศาสตร์ 3 3 2 8 8   -     1   6   1  

7. ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 - - 2 2 - - 1 1 

8. ศิลปศาสตร์ 10 5 - 15 15   -     2   9   4  

9. บริหารศาสตร์ 7 1 - 8 7   1   1   2   5  

10. นิติศาสตร์ 1 - - 1 1   -     -     -     1  

11. รัฐศาสตร์ 3 2 - 5 3   2   2   3  -    

12. มหาวิทยาลัย 47 27 11 85 78   7   11   34   40  

ข้อมูล : โดยส านักงานประกันคุณภาพฯ 
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2) 
และจ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามคณะ และประเภทการศึกษา (โดยมีรายละเอียดดัง 
ตารางที่ 3)  

ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2558 

คณะ 
ประเภทการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 628 26 2 656 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 588 5 - 593 
3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 226 - - 226 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 1,690 120 21 1,831 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 2,201 96 69 2,367 
6. คณะเกษตรศาสตร ์ 1,099 49 17 1,167 
7. คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 225 - 1 226 
8. คณะศลิปศาสตร ์ 1,669 57 - 1,726 
9. คณะบริหารศาสตร ์ 3,469 81 1 3,551 
10. คณะนติิศาสตร ์ 1,213 - - 1,213 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 1,338 42 - 1,380 

ระดับสถาบัน 14,346 476 111 14,936 

ข้อมูล : งานทะเบียน กองบริการการศึกษา 
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ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 

คณะ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 130 8 1 139 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 196 5 - 201 

3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 96 - - 96 

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 512 41 5 558 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 619 31 27 677 

6. คณะเกษตรศาสตร ์ 354 13 6 373 

7. คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 86 - - 86 

8. คณะศลิปศาสตร ์ 507 28 - 535 

9. คณะบริหารศาสตร ์ 1,082 37 - 1,119 

10. คณะนติิศาสตร ์ 400 - - 400 

11. คณะรัฐศาสตร ์ 453 17 - 470 

ระดับสถาบัน 4,435 180 39 4,654 

ข้อมูล: งานทะเบียน กองบริการการศึกษา  
 

 

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี ้

 
ข้อมูล: รายงานประจ าป ีมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปี 2558, กองแผนงาน  
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับปีการศึกษา 2558 (ที่ยืนยันข้อมูลระบบ 
REG) จ านวน 2,397คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 2,240 คน (ร้อยละ 93.45) ผู้ส าเร็จใน
หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 144 คน (ร้อยละ 6.01) และผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 13 คน (ร้อยละ 
0.54) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 

คณะ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 83 - - 83 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 116 - - 116 
3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 34 - - 34 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 277 69 4 350 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 389 24 9 422 
6. คณะเกษตรศาสตร ์ 234 19 2 257 
7. คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 - 1 13 
8. คณะศลิปศาสตร ์ 293 9 - 302 
9. คณะบริหารศาสตร ์ 561 5 1 567 
10. คณะนติิศาสตร ์ 142 - - 142 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 190 10 - 200 

ระดับสถาบัน 2,331 136 17 2,486 

ข้อมูล: งานทะเบียน กองบริการการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนบุคลากร ทั้งสิ้น 1,581.5 คน โดยแยกเป็นสายวิชาการ 707.5 คน และ
สายสนับสนุน 874 คน ทั้งนี้ สัดส่วนอาจารย์ต่อบุคลากรสายสนับสนุน 1 : 1.24 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดปีการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 707.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี 22.5 คน (ร้อยละ 
3.18) คุณวุฒิปริญญาโท 318.5 คน (ร้อยละ 45.02) และคุณวุฒิปริญญาเอก 366.5 คน (ร้อยละ 51.80) ของ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด ในส่วนของต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 221.5 
คน (ร้อยละ 31.31) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด โดยมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มากที่สุด จ านวน 
171.5 คน (ร้อยละ 24.24) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

คณะ อาจารย์ประจ า 
ปฏิบัติงาน ลาศึกษา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. คณะเภสัชศาสตร์ 58.5  9  10.5 9 48 38.5 21 8 0 67.5 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข 
52.5  11  0 35.5 28 51.5 11 1 0 63.5 

3. คณะพยาบาลศาสตร์  20.5  1  0 18.5 3 19.5 2 0 0 21.5 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีปีการศึกษา 2558 

 

-19- 

 

คณะ อาจารย์ประจ า 
ปฏิบัติงาน ลาศึกษา ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

4. คณะวิทยาศาสตร์  139  5  1 39 104 84 48 11 1 144 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์  78  3  2 22 57 31 39 11 0 81 
6. คณะเกษตรศาสตร์ 62  0 0 9 53 30 22 9 1 62 
7. คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
20  0 0 15 5 15 2 3 0 20 

8. คณะศิลปศาสตร์ 103  24 8 79 40 105.5 17.5 4 0 127 
9. คณะบริหารศาสตร์ 64  4  0 50.5 17.5 62 5 1 0 68 
10. คณะนิติศาสตร์ 21  2  1 19 3 19 4 0 0 23 
11. คณะรัฐศาสตร์ 21  9  0 22 8 30 0 0 0 30 
ระดับสถาบัน 639.5  68  22.5 318.5 366.5 486 171.5 48 2 707.5 

ข้อมูล:กองการเจ้าหน้าที ่(ข้อมูลฐาน), ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 874 คน โดยสาย
สนับสนุนส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 410 คน เป็นข้าราชการ 170 คน ลูกจ้างประจ า 106 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 188 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 แยกประเภทบุคลากร ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งหมด 
คณะนิติศาสตร์ 1 15 0 2 18 
คณะบริหารศาสตร์ 0 27 0 3 30 
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 7 0 1 10 
คณะรัฐศาสตร์ 0 12 0 2 14 
คณะวิทยาศาสตร์ 23 34 9 13 79 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 22 12 31 81 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 0 10 0 6 16 
คณะศิลปศาสตร์ 4 24 3 10 41 
คณะเกษตรศาสตร์ 22 8 39 4 73 
คณะเภสัชศาสตร์ 8 24 4 10 46 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 1 72 1 12 86 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4 15 0 1 20 
ส านักงานอธิการบดี 69 114 30 78 291 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 0 10 0 10 20 
ส านักวิทยบริการ 20 16 8 2 46 
หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 3 3 

รวม 170 410 106 188 874 

ข้อมูล ระบบ DMS กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น  

884,185,800  บาท และเบิกจ่ายเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  535,265,126.92  บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ทั้งสิ้น 814,230,730  บาท และเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  605,066,896  บาทดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 : งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2558 

 
ข้อมูล: รายงานประจ าป ีมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปี 2558, กองแผนงาน  

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย เม่ือการประชุมคร้ังที่ 9/2553 วันที่ 26 ธันวาคม 2553 โดยสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นหลักของการ

ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) เพื่อพร้อมรับการประเมินและรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก 

2) ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่พัฒนา บริหาร
และติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่
การพัฒนาคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
ด้านคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงภายใต้
กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4) ก าหนดให้มีปัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขเวลาที่ต้องบรรลุเพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัยและค านึงถึงมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมิน
คุณภาพมาพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัยโดยสนับสนุนให้มีระบบการ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเป็นองค์กรที่มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธภิาพและให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สังคมภายนอกรับทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

7) ส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบงานคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย 

8) สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบที่
ทันต่อความต้องการของผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 

 

2. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการต่างๆ เพื่อ

ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามโครงสร้างการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

คณบด/ีผู้อ านวยการส านัก รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ 

ผู้อ านวยการกอง/หัวหนา้
หน่วยงาน 

คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

ภาควิชา/ สาขาวิชา/ แผนก 

ส านักงานประกันฯ 

หลักสตูร/ ฝ่าย 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีปีการศึกษา 2558 

 

-22- 

 

3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2557) 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นหลักสูตร 
1. มีหลักสูตรจ านวน 15 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานเนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากน้ี และมีหลักสูตรท่ีมีระดับ
คุณภาพน้อยถึงปานกลาง จ านวน 37 หลักสูตร ผู้บริหาร
ท่ีเกี่ยวข้องต้องศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
และ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและมีระดับคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 

1. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ได้แก่ การประชุมเพ่ือชี้แจง
แนวปฏิบัติตาม “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558”  วันท่ี 
25 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 91 คน  

2. สร้างระบบก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรโดยเสนอขั้นตอนการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 19 มกราคม 2559 
และด าเนินการเรียบร้อย 

2. ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  รองอธิการบดี/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร ต้องศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในปี
ต่อไป 

1. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ได้แก่ การประชุมเพื่อชี้แจง
แนวปฏิบัติตาม “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558”  วันท่ี 
25 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 91 คน 

3. มหาวิทยาลัย ควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนแบบ มคอ.2-7 และการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรวันพุธท่ี25พฤษภาคม 2559เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารส านักงาน
อธิการบดี  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 

ประเด็นบุคลากร  
จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการยังน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรวางระบบและก ากับให้
ทุกคณ ะ มีการส ารวจและจัดท าแผนบริหาร และ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคล นอกจากน้ี 
ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพด้วย 
 

1. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันเสาร์ท่ี 30 กรกฎาคม 
2559 อนุมัติกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 13/2559 
วาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 
2559-2562) โดยส านักงานอธิการบดี ได้รับอัตราก าลังใหม่ (ปีงบประมาณ 
2560-2562) เฉพาะหน่วยงานท่ีจัดตั้งใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
งานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ สังกัดส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์
เครื่องมือกลาง สังกัดส านักงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ภาระงานอาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนด
ภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559และเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ “อย่างกว้างขวาง” กรณีต าราหนังสือและผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นโดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

4. มหาวิทยาลัยพัฒนาให้ความรู้อาจารย์ใหม่ โดยจัดให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานอาจารย์ ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในวันท่ี 29-30 กันยายน 2559  

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016020908595286.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016020908595286.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016020908595286.pdf
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานอธิการบดีได้ก าหนดเป้าหมายของ

บุคลากรท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภทท่ัวไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่า
งานเพื่อก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน 
และระดับช านาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ และช านาญการพิเศษ” ในวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมยู
เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ 

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน
ตามประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้แก่คณะกรรมการประเมินและ
ผู้ปฏิบัติงานบุคคล 

2) เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการประเมินค่างานในการประเมิน
ค่างานตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเด็นพัฒนานักศึกษา  
1. ไม่พบการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนานักศึกษา ส่งผลไปถึงการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

งานกิจกรรมนักศึกษา ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นประจ าทุกปีการศึกษา และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานเข้าท่ีประชุมองค์การนักศึกษาเพื่อน าผล
และข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

2. ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
ควรก าห นดวัตถุ ป ระส งค์ ตั วบ่ งชี้  แ ละ เป้ าห มาย
ความส าเร็จ ท่ีจะสามารถประเมินไปถึงผลลัพธ์ท่ีเกิด
ขึ้นกับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะเสริม
ให้มีคุณลักษณะในแต่ละด้านอย่างน้อย 5ด้านตามเกณฑ์ 

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดประชุมหรือสัมมนาให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซ่ึงก าหนดวัตถุประสงค์ตัวบ่งชี้  และเป้าหมาย
ความส าเร็จท่ีชัดเจนสามารถประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมท้ัง 5 ด้านตามเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
1. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา ควรปรับเครื่องมือ
และ/หรือวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการให้ตรง
ประเด็นท่ีสามารถบ่งชี้คุณภาพได้จริง ตัวอย่างเช่น การ
ปรับค าถามท่ีให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการควรเปลี่ยนประเด็นจากท่ีถามใน
ท านองว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้บริการในเรื่อง........
มากน้อยแค่ไหน เป็น “การให้บริการด้าน........มีความ
ชัดเจน หรือเพียงพอ หรือตรงกับความต้องการ หรือ
ทันเวลา หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้มากน้อย
เพียงใด” เพราะค าตอบประเด็นเหล่าน้ีจะสามารถน าไป
วิเคราะห์หาคุณภาพการให้บริการได้ชัดเจนกว่า 

งานสวัสดิการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการฯ การให้ค าปรึกษา (คณะ
ร่วมกับสถาบัน) เพื่อพิจารณาปรับค าถามให้ตรงประเด็นและสามารถน าไป
วิเคราะห์หาคุณภาพการให้บริการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงปรับเครื่องมือและ/
หรือวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการให้ตรงประเด็นท่ีสามารถบ่งชี้คุณภาพ
ได้จริง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สถาบัน 

2 . ควรเพิ่ มกิ จกรรมก ารให้ บ ริ ก ารแก่ ศิ ษย์ เก่ า ให้
หลากหลายมากขึ้น และควรเป็นการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า
ท่ีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย 

งานสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและศิษย์เก่า ครั้งท่ี 2 หัวข้อ การดูแล
ตัวเอง เพื่อให้บริการแก่ศิษย์เก่า โดยมีกิจกรรมท้ังการบรรยายและปฏิบัติการ 

ด้านการวิจัย  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศแต่ยังไม่สามารถ
น ามาใช้เพื่อการบริหารงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ท้ังน้ี อยู่
ในระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบ 

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาขึ้นโดยระบบจะ
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่เว็บไซต์ 

www.dms.ubu.ac.th/index_main.php ปัจจุบันได้มีการบันทึกข้อมูล
โครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนข้อมูล
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ด้านอื่นๆ ระบบยังพัฒนาไม่สมบูรณ์  ท าให้ ไม่สามารถบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลได้  

2. ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบางคณะ
ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจ านวนมาก แต่มีจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ค่อนข้างน้อย 

มหาวิทยาลัยมีการกระตุ้นให้นักวิจัย ตีพิมพ์ โดยมีการน าเข้าเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 
วันจันทร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมมีมติให้คณะจัดท าแผนเพื่อพัฒนา
บุคลากร  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
มหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย กลุ่มวิจัย 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยท่ีมีปริมาณ และคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินงานตามแผน ดังน้ี  
  - ครั้งท่ี 1  หัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัย (รุ่นใหม่) วันท่ี 25 

ก.พ. 2559  
  - ครั้งท่ี 2 หัวข้อ การสร้างทีมวิจัยเริ่มจากตรงไหนดี วันท่ี 7 เม.ย. 2559  
  - ครั้งท่ี 3 หัวข้อ เตรียมข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน วันท่ี 

17 พ.ค. 2559 
2. การจัดกิจกรรมทุกครั้งจะจัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการ

ด าเนินงานและสอบถามความต้องการมนการจัด 
กิจกรรมในการด าเนินงานโครงการวิจัย  
3. การสนับสนุนทุนนักวิจัยหน้าใหม่ โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยใน

หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ มีการก าหนดให้โครงการวิจัยต้องมีนักวิจัย
พี่ เลี้ยงของโครงการ เพื่อ เป็นท่ีปรึกษาให้ นักวิจัยใหม่ในการด าเนินงาน
โครงการวิจัย  

ด้านการบริการวิชาการ 
การด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบัน มีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่ครบทุกคณะ 

มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ หน่วยงานจัดท าโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ
ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีก าหนด ในประเด็นการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ จ านวน 3 โครงการ 2) การ
ส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ จ านวน 1 โครงการ  3) การส่งเสริมพัฒนาด้านสุข
ภาวะ  จ านวน 9 โครงการ และ 4) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ จ านวน 
3 โครงการ รวมท้ังสิ้น 16 โครงการ ซ่ึงคณะวิชาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานครบทุกคณะ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
1. ควรพัฒนาชุมชนเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

1. คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชนจึงให้ความเห็นชอบ
ร่วมกัน เมื่อคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 30 ตุลาคม 2557 ก าหนดพื้นท่ี
เป้าหมายในการให้บริการวิชาการฯ ในพื้นท่ี 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย คือ 
ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง และให้กรอบใน
การให้บริการวิชาการไว้ 4 ประเด็น คือ 

1) การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก ครูอาจารย์  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันธมิ ตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนแดง  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 
โรงเรียนบ้านค าขวาง  โรงเรียนบ้านโพธิ์   โรงเรียนบ้านค าขวาง (อ่อน
อนุเคราะห์) โรงเรียนบ้านบัววัด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านแฮ
หนามแท่ง โรงเรียนบ้านโนนจิก โรงเรียนบ้านแมดค าลือชา โรงเรียนบ้านเกษตร
พัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค โรงเรียนบ้านค้อหวาง โรงเรียนบ้านศรีษะ
กระบือ โรงเรียนบ้านธาตุ 

2) การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ 
โดยพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนา ปรับปรุง
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

3) การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
อนามัย สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีกลุ่ มเป้าหมายเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านให้บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล กลุ่มผู้รับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

4). การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่
ชุมชน/สังคม/กลุ่มวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน
หรือองค์กรอื่นๆ ท่ี เกี่ ยวข้อง โดยเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการต่างๆ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ท่ัวไป 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน
ชุมชนกลุ่มต่างๆ เมื่อวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2558ณ ห้องประชุม U 2 อาคาร
เทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงได้ข้อสรุปว่ามีโครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการท่ีจะร่วมด าเนินการตามประเด็นการด าเนินงาน 4 ด้าน  คือ 1) 
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ จ านวน 3 โครงการ 
2) การส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ จ านวน 1 โครงการ 3) การส่งเสริมพัฒนาด้าน
สุขภาวะ จ านวน 9 โครงการ และ 4) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ 
จ านวน 3 โครงการ รวมท้ังสิ้น 16 โครงการ 

2. ควรมีโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะใน
พื้นท่ีชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลจากการประชุมร่วมกับผู้บริหารสานศึกษาในพื้นท่ี 
น ามาจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างพลังการเรียนรู้สู่ครูแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะการเรียนรู้ ท่ีผู้เรียนต้องมีใน
ศตวรรษท่ี 21 และ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
รูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน   

การด าเนินโครงการดังกล่าว มีความร่วมมือจากคณะวิชาท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านต่างๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การเป็น
พลเมืองท่ีดี ฯลฯ 

3. ในระดับคณะ ควรมีความชัดเจนในการประเมิน
ความส าเร็จท่ีตรงตามตัวบ่งชี้ของวัตถุประสงค์ของแผน/
โค ร งก าร  แ ล ะ ก า รน าผ ล ก า รป ระ เมิ น ไป จั ด ท า 
Improvement Plan เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงานต่อไป 

- คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 
2/2558  วันจันทร์ ท่ี  2พฤศจิกายน 2558 ได้ร่วมกันพิจารณาและให้
ข้อ เสนอแนะผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาประจ าปี  2557 โดย
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าวว่า ขอให้ทุกคณะ ก ากับให้มี
การประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย และให้
น าผลการประเมินเสนอท่ีประชุมกรรมการระดับคณะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด้านการบริหารและการจัดการ  
1. ข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรยังมีความรู้ความ
เข้าใจในนโยบายทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ยังไม่ตรงกันดังน้ันทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควร
ทบทวนกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การสื่ อ สารภ าย ในองค์กรให้ ชั ด เจนมากยิ่ งขึ้ น ใน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยได้จัดท าค ารับรองระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับคณะ/ส านัก แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาท่ีล่าช้า 
โดยให้คณะส านักยืนยันตัวชี้วัดท่ีบรรจุในค ารับรองของคณะ/ส านัก จึงยังไม่มี
การลงนามค ารับรองในปี พ.ศ. 2559  
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
หลากหลายช่องทางและท่ัวถึงในทุกระดับของบุคลากร 
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มหาวิทยาลัย ควรทบทวนความสอดคล้องระหว่างตัว
บ่งชี้กับวิสัยทัศน์เพื่อปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายให้
สะท้อนวิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมโดยการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดท า
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้มี
การก าหนดตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  

3. มหาวิทยาลัยต้องก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยให้ครบทุกหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ 
ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน ความเสี่ยง ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และส านักงานประกันคุณภาพฯ เมื่อวันท่ี 
9 กันยายน 2559 โดยมีมติท่ีประชุมให้กองแผนงานพิจารณาร่วมกับคณะ/
ส านัก/วิทยาลัย ในการใช้ข้อมูล FTES และเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

2. กองแผนงานประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 
2559 เพื่อพิจารณาการใช้ข้อมูล FTES รายจ่ายจริง และเกณฑ์การปันส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และกองแผนงาน
จะส่งข้อมูล FTES และรายจ่ายจริง ให้กับคณะ/วิทยาลัย เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางให้กับคณะ/วิทยาลัย 

4. แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินแต่ยังไม่
เชื่อมโยงกับ 7 กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการตั้งเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินงานของแต่ละกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการยุทธศาสตร์ทางการเงิน โดยยึดยุทธศาสตร์ 
มาตรการท่ีก าหนดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินและใช้แผนฉบับดังกล่าว ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณต่อไป  

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินงานด้าน
การประกัน คุณ ภาพ  ยั งไม่ ครบถ้ วน ทุกห น่วย งาน 
โดยเฉพาะ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานสภาอาจารย์ โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย ได้
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยจัดประชุม
หารือแนวทางการด าเนินการร่วมกัน และมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการตรวจ
เยี่ยมและตรวจเอกสารให้ข้อเสนอแนะเชิงกัลยาณมิตร เพื่อเป็นการสร้าง
พื้นฐานในการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานดังกล่าว 
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ส่วนที ่3  
การด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน 

 
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงรอบด าเนินงาน 

1. การผลติบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม ส านักงานประกันคณุภาพฯ ปีการศึกษา 2558 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

กองการเจ้าหน้าที ่ ปีการศึกษา 2558 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ปีการศึกษา 2558 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  สนง.พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี สนง.พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

ปีงบประมาณ 2558 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2558 

 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปีการศึกษา 2558 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2558 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2558 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบรหิารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

- กองแผนงาน (เกณฑ์ข้อ 1 - 3)  
- ฝ่ายจัดการความรู้ (เกณฑ์ข้อ 5) 
- กองการเจ้าหน้าที่ (เกณฑ์ข้อ 6) 
- ส านักงานประกันคณุภาพฯ 

(เกณฑ์ข้อ 4 และ 7) 

ปีงบประมาณ 2558 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ส านักงานประกันคณุภาพฯ ปีการศึกษา 2558 
5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 

- ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(เกณฑ์ข้อ 1-5) 

- ส านักงานประกันคณุภาพฯ 
(เกณฑ์ข้อ 4-6) 

ปีงบประมาณ 2558 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.68 2.68 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 51.80 5.00 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 31.31 2.61 
1.4การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  6 5.00 
1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 4.06 ดี 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ประกอบการและมีผลงานการเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรมีการวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรต่ ากว่า
ระดับดีแล้วน าไปจัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร (Improvement plan) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ส าหรับการขอรับรองเพื่อข้ึนทะเบียนหลักสูตร (TQR) ต่อไป 

2. ควรมีมาตรการก ากับแผนการพัฒนาอาจารย์อย่างจริงจังเพื่อให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดบั
ที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้นเช่น ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นต้น 

3. ควรทบทวนและสร้างความเข้าใจในการกระบวนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ และแผนพัฒนานักศึกษาในภาพรวม ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
 4. ควรสร้างระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย/คณะวิชาอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อสามารถให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรม โครงกา ร 
ข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชาแก่ศิษย์เก่า 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัย มีระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ในการเก็บข้อมูลโครงการและรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
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สูตรการค านวณ  
 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 (ทุกคณะ) 78 หลักสตูร 
2. จ านวนหลักสูตรที่ ไม่ผ่าน มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 (ทุกคณะ) 7 หลักสตูร 
3. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด (ทุกคณะ) 85 หลักสตูร 
4. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) (ทุกคณะ) 228.02 - 
5. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 ของทุกคณะ 91.76 ร้อยละ 
6. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 2.68 คะแนน 

 

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

3.49 2.24 2.24 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

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

2.50 2.68 2.68 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_1.1-1-1 ตารางสรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
  
 

ตัวบ่งชี้ที่   1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง 
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนทีไ่ด้  = 
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เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ40 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีปีการศึกษา 2558 22.5 คน 
2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาโทปีการศึกษา 2558 318.5 คน 
3. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษา 2558 366.5 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 707.5 คน 
5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 51.80 ร้อยละ 
6. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 5.00 คะแนน 

 

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

53 50.36 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

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

51 51.80 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I_1.2-1-1 ตารางสรปุวุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2558 
 
   

ตัวบ่งชี้ที่   1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์         

ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้    
ในการเรียนการสอน รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 221.5 คน 
2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ท่ีมีต าแหน่งอาจารย์ 486 คน 
3. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ท่ีมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 171.5 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 48 คน 
5. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ 2 คน 
6. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 707.5 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 31.31 ร้อยละ 
8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 2.61 คะแนน 

 

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

30 31.07 2.59 บรรลุเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 
32 31.31 2.61 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
UBU_P_1.3-1-1 ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 

 
 

  
ตัวบ่งชี้ที่  1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  
มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยได้จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
โดยงานแนะแนวและจัดหางาน  ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านแนะแนวและจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 (UBU_P_1.4-1-1) โดยแบ่ง

ภาระงานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้  
1) ด้านสารสนเทศ 
2) ด้านการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษา 
3) ด้านแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
4) ด้านบริการวิชาการและอบรมพัฒนา 
5) ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
6) ด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. จัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน ดังนี้ 
1) จัดท าระบบและกลไกการให้ค าปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(UBU_P_1.4-1-2) 
2) จัดท าค าสั่งคณะกรรมการใหค้ าปรึกษานักศกึษาระดับปริญญาตรี (UBU_P_1.4-1-3) 
3) จัดบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชพีแก่นักศึกษาในสถาบัน เพื่อชว่ยเหลือ

นักศึกษาที่มีปัญหา 4 ด้าน ได้แก ่(UBU_P_1.4-1-4) 
- ด้านจิตใจ ได้แก่ อารมณ์ ความคดิ ความรู้สึก  
- ด้านสังคม ได้แก่ การปรับตัว สัมพันธภาพ  
- ด้านการเรียน ให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษา ในเรื่องการเรียน และเรือ่งการศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น 
- ด้านอื่นๆ เช่น ให้บรกิารแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดยให้ค าปรึกษาแกน่ักศึกษา ให้สามารถเลือก

อาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเองได้แนะน าให้ความรู้แก่นักศึกษาด้าน
การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน ในเรื่องการเขียนจดหมายสมัครงาน การเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 

4) ให้บริการให้ค าปรึกษาในด้านการใช้ชีวิต, ปัญหาส่วนตัว(อารมณ,์สังคม) และการเข้าสู่อาชีพผ่าน 3 ช่องทาง 
เช่น 
- พูดคุยที่ห้องใหค้ าปรึกษา งานสวสัดิการนักศึกษา 
- ผ่านช่องทางโทรศัพท ์045-353033 
- ผ่าน Inbox facebook แนะแนวและจัดหางาน (https://www.facebook.com/งานแนะแนวและจัดหา

งาน-ม.อุบลราชธาน-ี426735000754408/) 
5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในทั้ง 11 คณะ และหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล สถานี

ต ารวจ ฯลฯ ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
6) จัดกิจกรรมแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนกัศึกษา ชั้นปีที่ 1  

- โครงการเตรียมความพร้อมด้านวชิาการส าหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(UBU_P_1.4-1-5) 
มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,105 คน 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่(UBU_P_1.4-1-6) มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมทั้งสิน้ 4,420 คน 
7) สนับสนุนการเข้าสู่อาชีพของนกัศึกษา โดยได้จัดท าโครงการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ใน

การท างานก่อนที่จะเข้าสู่การท างานจริง 
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- โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน(UBU_P_1.4-1-7)ซ่ึงมีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน มีจ านวนนักศึกษามารับบริการทั้งสิ้น 467 คน  

- โครงการการเตรียมตัวสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน จัดขึ้นเม่ือวันที่ 20-21,27-28 กุมภาพันธ์และ5-6 
มีนาคม 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 479 คน 

- โดยรายงานผลการด าเนินงานด้านการให้บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวสู่
อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบันต่อที่ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา (UBU_P_1.4-1-8) และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 
(UBU_P_1.4-1-9) 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษามีของหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้ 
1. การให้ขอ้มูลของหน่วยงานที่ให้บริการแนะแนวและจัดหางานให้บริการ Link ข้อมูลของหนว่ยงานต่างๆ ใน
Website งานสวัสดิการนักศึกษา ดังนี้ (UBU_P_1.4-2-1) 

1) กองบริการการศึกษา 
2) งานทะเบียนนักศกึษา REG 
3) UBU-SIS (ระบบบริการการศกึษา สวัสดิการนักศึกษา) 
4) ทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษา 
5) ส านักวิทยบรกิาร (หอสมุด) 
6) ส านักคอมพิวเตอร์และเครอืขา่ย 
7) ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
8) เบอรโ์ทรศัพทห์น่วยงานให้บรกิารต่างๆ 
9) กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
10) ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. การให้ขอ้มูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน เป็นผู้ดูแล Website งานสวัสดิการนักศึกษาและ Fan pages Facebook แนะแนว

และจัดหางาน โดยด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา,กิจกรรมหรือโครงการพิเศษ
นอกเหนือจากหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ผ่าน 6 ช่องทางได้แก่ (UBU_P_1.4-2-2) 

- ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.ubu.ac.th/new/index.php จ านวน 2 ข่าว/กิจกรรม 
- Website งานสวัสดิการนักศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/welfare จ านวน 291 ข่าว/กจิกรรม 
- Fanpages Facebook แนะแนวและจัดหางาน https://www.facebook.com/pagesงานแนะแนวและ

จัดหางาน-ม.อุบลราชธานี /426735000754408 จ านวน 277 ขา่ว/กิจกรรม 
- หนังสือแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน จ านวน 253 ข่าว/กิจกรรม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั้งคณะและส่วนกลาง จ านวน 157 ข่าว/กิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางระบบบริการการศกึษา (Reg) จ านวน 8 ข่าว/กิจกรรม 

3. การให้ขอ้มูลแหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษาผ่าน 4 ช่องทาง รวมจ านวนทัง้สิ้น 430 ข่าว/ปี 
(UBU_P_1.4-2-3) ดังนี ้

- Website งานสวัสดิการนักศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/welfare จ านวน 86 ข่าว/กิจกรรม 
- Fanpages Facebook แนะแนวและจัดหางาน https://www.facebook.com/pagesงานแนะแนวและ

http://www.ubu.ac.th/web/welfare
https://www.facebook.com/pagesงานแนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี%20/426735000754408
https://www.facebook.com/pagesงานแนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี%20/426735000754408
http://www.ubu.ac.th/web/welfare
https://www.facebook.com/pagesงานแนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี%20/426735000754408
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จัดหางาน-ม.อุบลราชธานี /426735000754408 จ านวน 187 ขา่ว/กิจกรรม 
- หนังสือแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน จ านวน 157 ข่าว/กิจกรรม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั้งคณะและส่วนกลาง จ านวน 157 ข่าว/กิจกรรม 

 

 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาโดยงานแนะแนว
และจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตการท างาน และส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่าง
เรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยแนะแนวและจัดหางานได้จัดท าโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน วัตถุประสงค์เพื่อบริการจัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท าในเวลาว่างหรือระหว่าง
ปิดภาคการศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีรายได้พิเศษและมีประสบการณ์ในการท างานเพิ่มขึ้น มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจ านวน 467 คน และงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 969,750 บาท  (UBU_P_1.4-3-1) 

2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
เพื่อ ให้สามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของบัณฑิตได้ 
โดยในปีการศึกษา 2558 งานแนะแนวและจัดหางาน มีการด าเนินงานโครงการรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้       

ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลโดยประเมินความพึงพอใจโครงการ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ โดยได้จัดท ารายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างาน ประจ าปี 2558 (UBU_P_1.4-3-2) รายงานผลโครงการ UBU JOB FAIR 2016 
(UBU_P_1.4-3-3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 (UBU_P_1.4-3-4) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม (คน) 
1 โครงการ career ready guide เตรียมพร้อมสู่โลกการ

ท างานในอนาคต 
- 122 

2 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานประจ าปี 2558 233,800 479 
3 โครงการ UBU JOB FAIR 2016 132,395 612 
 รวม  1,213 

 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ผลการด าเนินงาน :  

มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยงานแนะแนวและ
จัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดท า
โครงการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 ในด้านการให้ค าปรึกษาทั้ง
วิชาการและการใช้ชีวิต ด้านการบริการข้อมูลหน่วยงาน เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็ จ
การศึกษา และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  

https://www.facebook.com/pagesงานแนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี%20/426735000754408
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบประเมิน (Questionnaires) ที่สร้างขึ้นจากการเกณฑ์มาตรฐาน 
(ระดับสถาบัน) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ(ระดับคณะ) ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบประเมิน ตามตัวแปรที่ต้องการศึกษา คือ เพศ คณะ ชั้นปี ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับคุณภาพการจัด
กิจกรรมและจัดบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 9 ข้อ ซึ่งได้แบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ 
และตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 
วิธี คือ ระดับคณะเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบประเมินรายคณะ จ านวน ≥2,869 คน และระดับสถาบันเก็บข้อมูล
จากแบบประเมินออนไลน์และแบบประเมินจากบริการหน้าเคาเตอร์ งานสวัสดิการนักศึกษา จ านวน 2,868 คนมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งแบบประเมินให้แต่ละคณะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
2) ท าการปรับแก้แบบประเมิน  
3) ส่งแบบประเมินที่แก้ไขเสร็จแล้วให้คณะน าไปใช้เก็บข้อมูล  
4) เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบประเมินรายคณะ ตามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ≥2,869 คน 
5) จัดท าแบบประเมนิออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา  
6) มหาวิทยาลยัเก็บข้อมูลจากแบบประเมินออนไลน์ และเก็บแบบประเมินจากบริการหน้าเค้าเตอร์  
งานสวัสดิการนักศึกษา ตามจ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 2,868 คน  
7) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อหาความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage),  

ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้ท าการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน 1) การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะ
แนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

ระดับสถาบัน 
ล าดับ กิจกรรมที่ประเมิน ผลการประเมิน 

1 ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแกน่ักศึกษาในสถาบัน 3.94 

2 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บรกิารพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

3.87 

3 ด้านการจัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา 3.91 

 รวม 3.90 
 

ระดับคณะ 
ล าดับ คณะ ผลการประเมิน 

1 คณะเกษตรศาสตร์  4.05 

2 คณะวิทยาศาสตร์  3.77 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  4.18 

4 คณะเภสัชศาสตร์  4.08 

5 คณะบริหารศาสตร์  3.90 

6 คณะศิลปศาสตร์  4.44 
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ล าดับ คณะ ผลการประเมิน 

7 คณะนิติศาสตร์  3.81 

8 คณะรัฐศาสตร์  3.55 

9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  4.13 

10 คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  3.97 

11 คณะพยาบาลศาสตร์   3.97 

12 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร  3.88 
 

และได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558เพื่อเผยแพร่แก่ 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่
รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่  website งานสวัสดิการนักศึกษา (UBU_P_1.4-4-1) 
 

 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลยัไดน้ าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษาโดยงานแนะแนวและจัดหางาน ส านกังานพฒันา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานไีด้วางแผนน าผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 มาปรบัปรุงพัฒนาบริการด้าน
ต่างๆ ในปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเปน็แก่นักศึกษาและศษิย์เก่า 

ข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2557 น ามาปรับปรุงและด าเนนิการปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการการปรบัปรุงแก้ไข 

1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวดา้นการใชช้ีวิต และการเขา้สู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
- คณะและสถาบันควรให้ค าแนะน าในด้านการ

ประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ให้ค าปรึกษาว่า
จบจากคณะสาขาวิชานี้แล้วไปท างานอะไรได้บ้าง 

 

1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานให้กับนักศึกษาที่
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
ได้ทราบถึงลักษณะการท างานในสายงานของตนเอง ได้ทราบถึงคุณสมบัติของ
บัณฑิตที่องค์กรอยากได้ ได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัคร (Resume) และการ
จัดท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน
ของนักศึกษาให้พร้อมส าหรับการสมัครงาน ซ่ึงโครงการดังกล่าวมีการด าเนินงาน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มที่ 1 คณะรัฐศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์, คณะศิลป
ศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จัดกิจกรรมในวันที ่20-21 
กุมภาพันธ์ 2559 

- กลุ่มที่ 2 คณะเภสัชศาสตร,์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดกจิกรรมในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 

- กลุ่มที่3 คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จัด
กิจกรรมในวันที่ 5-6 มีนาคม 2559  
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- คณะและมหาวิทยาลัยควรจัดตั้งทีมที่ปรึกษาด้าน
ต่างๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นทางการ หรือควร
จัดท า คู่มื อ ให้ แก่ นั ก ศึ กษา และคณ ะควรให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

จัดท าระบบกลไกการให้ค าปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

- คณะและมหาวิทยาลัยควรจัดอบรมการให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่
นักศึกษาให้มากกว่านี้ เพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ 
น าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเรียนและ
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้อยู่รอดและปลอดภัย 

-แต่งต้ังคณะกรรมการให้ค าปรึกษานกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
-กิจกรรมแผนปฏิบัติการ SAVE หยุดซ้ือหยุดขาย สร้างภูมิคุ้มกันสถานศึกษา  
- โครงการจากใจรวมใจท าใบขับขี ่
-บรรยายพิเศษในโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ 
ม.อุบลฯ ในหัวขอ้ “วินยัและสวัสดิภาพนักศึกษา” เป็นประจ าทกุปีการศึกษา 
-จัดท าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
-การแจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา ม.อุบลฯ(UBU_P_1.4-5-1) 

2. ด้านการใหข้้อมูลของหน่วยงานที่ใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
(UBU_P_1.4-5-2) 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น รวดเร็วขึ้น เข้าใจ
ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไปเพื่อให้นักศึกษา
รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆได้ทั่วถึง 

- คณะ/มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ท ากิจกรรมจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษาโดยก าหนดให้กิจกรรมจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของงานทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษา  

-   คณะและสถาบันควรแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กองทุนกู้ยืมเพื่ อการศึกษาให้ชัดเจนและทั่ วถึ ง 
รวมถึงทุนการศึกษาต่างๆด้วย 

- มีการเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา โดยมีช่องทาง ดังนี้  
1. facebook ทุนการศึกษา https://www.facebook.com/people/
ทุนการศึกษา-มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี /100004506937004 
2. ระบบรับสมัครทุนการศึกษา http://www.dms.ubu.ac.th/student/ 
- งาน กยศ. ลงพื้นที่ให้ข้อมูลด้านการกู้ยืมแก่นักศึกษา 
1.ให้ข้อมูลเรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร 
2. ให้ข้อมูลเรื่องขั้นตอนการกู้ยืม 
3. ให้ข้อมูลเรื่องการเตรียมเอกสารการกู้ยืม 

 -  คณะและสถานบันควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยว
การท างานเมื่อจบไปแล้วให้มากขึ้น  
 -  คณะและสถาบันควรมีการปรับปรุงการให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับงานพิเศษ 

พัฒนาระบบจัดหางานของมหาวิทยาลัยให้สะดวกต่อการเข้าและใช้งานของ
นักศึกษา http://www.dms.ubu.ac.th/student/std_job/ 
 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
- มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับการท างานในอนาคตจริง 
- จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 
 

- มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมจัดงานให้
นักศึกษาท าระหว่างเรียนมากขึ้น 

- ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมโครงการสนับสนุนการด าเนินศูนย์บริหารจัดหางาน
ระหว่างเรียน(งบประมาณปี 2559) ซ่ึงได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี (UBU_P_1.4-
5-3) 

 
 

ปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินการน าผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 รายงานต่อคณบดี 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย
(UBU_P_1.4-5-4) , รายงานต่อที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
คร้ังที่ 9/2559 (UBU_P_1.4-5-5) , รายงานต่อที่ประชุมส านักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2559 (UBU_P_1.4-
5-6) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2559 (UBU_P_1.4-5-7) ทั้งนี้ จะน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2558 ไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ต่อไปเพื่อปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุด  
 

https://www.facebook.com/people/ทุนการศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20/100004506937004
https://www.facebook.com/people/ทุนการศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20/100004506937004
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ข้อเสนอแนะของนักศึกษาปีการศึกษา 2558  สามารถจ าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2558 แนวทางการปรบัปรุงแก้ไขในปีการศึกษา 2559 

1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวติ และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
- อาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาควรมีภาวะทางอารมณ์ที่ดี ไม่

หงุดหงิดหรือร าคาญเวลานักศึกษาถาม 
- จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาที่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น 

จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการให้ค าปรึกษา ฯลฯ 
2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเตม็เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
- ควรมีงานรองรับนักศึกษาที่จะท าระหว่างเรียนเพิ่มขึ้น 
- คณะควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการให้

มากกว่าที่เป็นอยู่ และควรใส่ใจเรื่องราวเหล่านี้ให้ดีกว่าที่
เป็น อยากให้คณะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมากขึ้น 
- อยากให้ระยะเวลาฝึกงานนานกวา่นี้ ให้เป็น 1 ปี หรือ 6 

เดือน เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ได้จริงกับหน่วยและน าไปใช้
ในอนาคตได้จริง 

- ส ารวจแหล่งงาน Part time รอบๆ มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้
ประชาสัมพันธ์งาน Part time ได้มากขึ้น 
- สร้างการรับรู้ให้มากขึ้น เช่น ปฏิทินกิจกรรมตลอดปี,แอพพลิเคชั่นส าหรับ

เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม โดยพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาให้
มากขึ้น เช่น ข้อความ ลวดลายและสีสัน ที่ทันสมัย 

 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกนั่กศึกษา 
- ควรมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานให้

หลากหลาย และบ่อยขึ้น 
- ควรมีกิจกรรมและการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่

การท างานมากว่านี้ และเน้นการอบรมเฉพาะสาขาวิชาของ
แต่ละคณะ 
- ควรมีการนิเทศงานและแนะน าสายอาชีพให้มากกว่านี้ 

และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิชาชีพ 
- ควรจัดให้มีการออกค่ายอาสาที่ตรงกับสายอาชีพที่เรียน 

จะเป็นการฝึกประสบการณ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง 
- ควรมีการอบรมจัดหางานให้มากขึ้น 
- อยากให้มีการจัดอบรมการฝึกวิชาชีพและการเตรียม

ความพร้อมส าหรับเข้าสู่อาชีพ เป็นเวลาที่มากกว่าเดิม 

- ส ารวจข้อมูลโครงการและจัดท าปฏิทินโครงการเตรียมความเพื่อการ
ท างาน ทั้งระดับคณะและสถาบัน พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป 
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ 

ในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมได้ทุกโครงการไม่จ ากัด คณะ/สาขา/ชั้นปี 

  
 

 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (http://www.ubu.ac.th/web/alumni) (UBU_P_1.4-6-1) และจัดกิจกรรมโครงการโดยขอ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและศิษย์เก่าครั้งที่  2 “หัวข้อ การดูแลตัวเอง” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งได้ประเมินความพึงพอใจโครงการฯ เพื่อจัดท ารายงานผลประเมินโครงการฯ
(UBU_P_1.4-6-2) และน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

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

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

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

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

http://www.ubu.ac.th/web/alumni
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.4-1-1 แผนการปฏิบัติงานด้านแนะแนวและจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
UBU_P_1.4-1-2 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษานกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
UBU_P_1.4-1-3 ค าสั่งคณะกรรมการให้ค าปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
UBU_P_1.4-1-4 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการใหค้ าปรึกษา 
UBU_P_1.4-1-5 โครงการเตรยีมความพร้อมด้านวชิาการส าหรับนักศึกษาใหม่มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_1.4-1-6 ส าเนาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
UBU_P_1.4-1-7 ส าเนาโครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน 
UBU_P_1.4-1-8 รายงานการประชุมประจ าเดือน งานสวัสดิการนักศึกษา 
UBU_P_1.4-1-9 รายงานผลการประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 
UBU_P_1.4-2-1 การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บรกิาร 
UBU_P_1.4-2-2 หน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
UBU_P_1.4-2-3 หน่วยงานท่ีให้บริการแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
UBU_P_1.4-3-1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน 
UBU_P_1.4-3-2 รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน ประจ าปี 2558 
UBU_P_1.4-3-3 รายงานผลโครงการ UBU JOB FAIR 2016 
UBU_P_1.4-3-4 รายงานผลการประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 
UBU_P_1.4-4-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 
UBU_P_1.4-5-1 กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัจัดให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา

ให้อยู่รอดและปลอดภัย 
UBU_P_1.4-5-2 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการใหข้้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกจิกรรมพเิศษนอกหลักสูตร 

แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
UBU_P_1.4-5-3 รายงานสรุปยอดงบประมาณโครงการสนับสนุนการด าเนินศูนย์บริหารจัดหางานระหว่างเรียน 
UBU_P_1.4-5-4 รายงานผลต่อคณบดี 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.4.1/ว 2644 ลง

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 
UBU_P_1.4-5-5 รายงานการประชุมเชิงปฏิบตัิการงานสวัสดิการนักศึกษาครั้งที่ 9/2559 
UBU_P_1.4-5-6 รายงานการประชุมส านักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี5/2559 
UBU_P_1.4-5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี3/2559 
UBU_P_1.4-6-1 เว็บไซตส์มาคมศิษย์เกา่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.ubu.ac.th/web/alumni) 
UBU_P_1.4-6-2 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรและศิษย์เก่า 

ครั้งท่ี 2 
 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/alumni
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ตัวบ่งชี้ที่   1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน  
มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในการจัดท า

แผนและการจัดกิจกรรม 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (UBU_P_1.5-1-1) สอดคล้องตามกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนานักศึกษา มาตรการ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความคิด
สร้างสรรค์มาตรการ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การหา
ประสบการณ์จากการท าจริง  การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมาตรการ 5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านและมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ตลอดจน
ปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส านักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ตัวแทนนักศึกษา 
(องค์การนักศึกษา) ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการประชุมร่วมกับองค์การนักศึกษา ประจ าเดือน
กันยายน 2558 (UBU_P_1.5-1-2) ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนทั้ง 5 ประเภท 
โดยใช้งบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาซ่ึงได้รับการจัดสรรจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาริเริ่มจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด และความสนใจของ
นักศึกษา ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  ซ่ึงภาระงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาประกอบด้วยงานการเงินและงานพัสดุ สามารถแสดงประเภทงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นกัศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

ประเภท จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. งบด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 145 8,700,000 
    - วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 55 1,641,902 
    - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 36 2,483,500 
    - บ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 13 933,000 
    - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 30 1,603,000 
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    - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 11 905,000 
2. งบเดินทางไปราชการ - 500,000 
3. เงินเดือน - 183,396 
4. งบส ารอง - 450,202 

 

 

 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนทุกประเภท ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีกิจกรรม
โครงการ จ านวน 145 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,700,000 บาท โดยมีตัวอย่างกิจกรรมแต่ละประเภท 
(UBU_P_1.5-2-1) ดังนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
ลักษณะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ สร้างสรรค์ สามัคคี ส านักดีต่อสังคม โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปี
การศกึษา 2558 ดังนี้  

1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ กรมทหาร
พรานที่ 23 อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 56 คน 

2. โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวน 60 คน 

3. โครงการเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 4 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อ าเภอขุขันธ์  
จังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 110 คน 

4. โครงการเม็ดทรายรวมใจใส่ใจสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 5 วันที่ 20-24 ธันวาคม 2558 ณ บ้านหนองแก้ว ต าบล
หนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 75 คน 

5. โครงการค่ายม.อุบลฯ วิชาการ คร้ังที่ 20 วันที่ 24-28 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
ต าบลโคกสว่าง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานีนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 180 คน 

6. โครงการค่ายสานฝันสัมพันธ์วิชาการ ม.อุบลฯ ครั้งที่ 17 วันที่ 3 -10 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบัวงาม
วิทยา อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 200 คน 

7. โครงการค่ายเม็ดทรายสัมพันธ์สู่ฝัน ครั้งที่ 6 วันที่ 29-31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน
วิทยา อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน 

8. โครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 
เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 85 คน 

9. โครงการบ่มเพาะแกนน าชูช่อดอกกันเกรา วันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
สาธารณสุขโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150  คน 
กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

1. โครงการจัดอบรมยิงปืนให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่  29 สิงหาคม 2559 ณ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 40 คน 
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2. โครงการสัมมนาอบรมทักษะกีฬาเทควันโด ครั้งที่ 1 วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2558  ณ  อ าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 35คน 

3. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นกีฬาเรือพาย ครั้งที่ 1 วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2558  ณ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 35 คน 

4. โครงการรับน้องรักบี้สัมพันธ์ วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2558  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คน 

5. โครงการสัมมนาทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบริดจ์และหมากกระดาน วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน 

6. โครงการ UBU TABLE TENNIS OPEN วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 70 คน 

7. โครงการศิลปะการป้องกันตัว วันที่ 26-27 ธันวาคม 2558  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 50 คน 

8. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (รอบมหกรรม) วันที่ 9 – 18 
มกราคม 2559  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 450 คน 

9. โครงการอบรมกติกาและการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 40 คน 

10. โครงการจัดการแข่งขัน UBU BASKETBALL OPEN 7  วันที่ 23 เมษายน-5 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์
กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 417 คน 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการอาสาสมัครสร้างฝันปันยิ้ม ครั้งที่ 3 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
ต าบลตาตุม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 150 คน 

2. โครงการค่ายพิราบขาว ครั้งที่ 12 วันที่ 21-29  ธันวาคม 2558 ณ ชุมชนภูหญ้าค้า ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิ
รินธร จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 80 คน 

3. โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว วันที่ 5 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองร้อยต ารวจตะเวน
ชายแดนที่ 246 อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 110 คน 

4. โครงการรากแก้วพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 27 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2559 ณ ชุมชนเกตุแก้ว อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน 

5. โครงการอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ วันที่ 27 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านลาด
หญ้าคา ต าบลนาแว้ง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 100 คน 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

1. โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระ-ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน1,500 คน 

2. โครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ ชา วันที่  14 พฤศจิกายน 2558  ณ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 2,600 คน 

3. โครงการตักบาตร-ปล่อยปลา ประจ าสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 -24 
มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 28 คน 

4. โครงการม.อุบล มหาสังฆทาน ครั้งที่  6 วันที่  24 -25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 40 คน 
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5. โครงการตักบาตรอวยชัยกันเกราช่อที่ 25 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ สนามรักบี้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 100 คน 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรม งามล้ าประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558  ณ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,000 คน 

2. โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว วันที่ 28-31 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 

3. โครงการค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมริมฝั่งโขง วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านนาห้วยกอก ต าบลดอนตาล 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 64 คน 

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยงานกิ จกรรม
นักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 (UBU_P_1.5-3-1) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี 
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรจากทุกคณะ จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมีหัวข้อการ
บรรยายดังต่อไปนี้  

 การบรรยายหัวข้อ “นโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี”  
โดย อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝา่ยพฒันานักศึกษา 
 การบรรยายหัวข้อ “หลักการท างานตามระบบคุณภาพ” 
โดย  ดร.จุฑามาศ   หงษ์ทอง  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
 การบรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา”  
โดย  นางอมร   วิชัยวงศ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการประกันคุณภาพผ่านการจัดท าโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการ
โดยก าหนดการด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งเป็นการพัฒนาและปลูกฝังให้นักศึกษาท างานอย่าง
เป็นระบบครบวงจร โดยนักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับบทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินกิจกรรมตามระบบ PDCA  
ขั้นตอนการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา เช่น รูปแบบการเขียนโครงการ การขอใช้งบประมาณ การด าเนินการ
ตามแผน การติดตามประเมินผล เป็นต้น อีกทั้ง ยังน าเสนอปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ ร่วมกันหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาเองและมีเจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้การส่งเสริม สนับสนุนดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
เพื่อน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะของแต่ละโครงการมาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (UBU_P_1.5-3-2) 
 

 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะของแต่ละโครงการมา
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (UBU_P_1.5-4-1) ในปีการศึกษา 2558 มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
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พัฒนานักศึกษา ทั้งหมด 32 โครงการ/กิจกรรม  ในการนี้  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 
จ านวน 32 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ได้น าผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมใน
การประชุมสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละชมรมและได้น าข้อมูลแจ้งที่ประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในแต่ละเดือน และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2559 
 

 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558  คือ การ
ส่งเสริมและสนับสนนุให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ 2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนานักศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้านได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.51 ขึ้นไป โดยใช้แบบประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเปน็เครื่องมือในการวัดผลประเมิน จากผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (UBU_P_1.5-5-1) ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้าน
ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตามวัตถุประสงค์ในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.81 โดยค่าเฉลี่ยแยกราย
ด้านกิจกรรม ดังนี ้

ประเภทกิจกรรม ผลประเมิน 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (3.87) 
- ได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ  
- เกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญา  
- เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

3.92 
3.89 
3.79 

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  (3.81) 
- ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎ ีกระบวนการต่างๆ ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกีฬา  
- มีโอกาสเข้ารว่มในรายการแข่งขัน  
- เกิดความรกั ความสามัคคี และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  

3.86 
3.77 
3.80 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รือรักษาสิ่งแวดล้อม  (3.84) 
- มีส่วนร่วมในการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม  
- ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
- เกิดจิตส านกึในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้มไปพร้อมๆกับการกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  

3.92 
3.79 
3.80 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  (3.79) 
- ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  
- มีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

3.81 
3.80 
3.77 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  (3.73) 
- มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม  
- ได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
- ได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมปิัญญาท้องถิ่น  

3.75 
3.73 
3.69 

 

ทั้งนี้ จากการประเมินความส าเร็จของแผนดังกล่าวมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงที่ส าคัญ ได้แก่  
1. ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมการปรับปรุงพัฒนาระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
2. ควรให้คณะมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดท าแผนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

ผลการประเมินจากปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัย น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2557 (UBU_P_1.5-6-1) มาปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม ในปี
การศึกษา 2558 โดยน าเสนอในที่ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือนกรกฎาคม 2558 (UBU_P_1.5-6-2) เพื่อ
ทราบ แล้วน ามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2558 โดยเสนอพิจารณาเข้าประชุมองค์การนักศึกษา 
ประจ าเดือนกันยายน 2558  (UBU_P_1.5-6-3) รายละเอียดการปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการการปรับปรุงแก้ไข 

-  ควรมีโปรแกรมส าเร็จรูปในการด าเนินโครงการ เพื่อ
ลดขั้นตอนและเป็นมาตรฐานการจัดท าโครงการใน
ทิศทางเดียวกัน 

- ปรับปรุงโดย ได้น าโปรแกรมส าเร็จรูป “ระบบทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษา” มาทดลองใช้และพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง 

- ควรอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายโครงการหรือ
ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

- ปรับปรุงโดยได้จัดท าขั้นตอนการเบิกจ่ายโครงการด้านการเงินและ
พัสดุอย่างชัดเจนและจัดท าตัวอย่าง การเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาเพิ่มเติม 

 

ผลการประเมินจากปีการศึกษา 2558 จะน าไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 (UBU_P_1.5-6-4) ซึ่งได้น า
ผลการประเมินนี้ เข้าที่ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือนสิงหาคม 2559 แจ้งเพื่อทราบแล้ว (UBU_P_1.5-6-5)  
และน ามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
-  ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมการปรับปรุง
พัฒนาระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

- ปรับปรุงโดย นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะผู้ใช้ระบบโดยตรงและได้
เสนอแนวทางการพัฒนาระบบ ดังน้ี 
1.ประชาสัมพันธ์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
  2.บันทึกข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน 
  3.ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลในระบบให้สามารถระบุข้อมูลอื่นๆ 
เพิ่มขึ้นได้ เพื่อให้สามารถรองรับการท างานท่ีครอบคลุมขึ้น 

- ควรให้คณะมีส่วนร่วมในการทบทวน
และจัดท าแผนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

- ปรับปรุงโดย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในระดับคณะและส านักงาน
พัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 

  
 

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

6 ข้อ 3 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

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

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.5-1-1 แผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2558 
UBU_P_1.5-1-2 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน กันยายน 2558 
UBU_P_1.5-2-1 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมแต่ละประเภท ตามแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาปีการศึกษา 

2558 
UBU_P_1.5-3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา 2558 
UBU_P_1.5-3-2 แนวทางการเสนอโครงการและการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
UBU_P_1.5-4-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกโครงการ 
UBU_P_1.5-5-1 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 
UBU_P_1.5-6-1 สรุปผลการด าเนินการตามผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
UBU_P_1.5-6-2 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน กรกฎาคม 2558 
UBU_P_1.5-6-3 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน กันยายน 2558 
UBU_P_1.5-6-4 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 
UBU_P_1.5-6-5 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน สิงหาคม 2559 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  6 ข้อ 5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 4.34 4.34 
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 4.62 4.62 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 4.65 ดีมาก 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้บริหารของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัด
อุบลราชธานี ไปสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยชาวบ้าน ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ การเรียนการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัย อ้างอิงได้ทางวิชาการ และสานสัมพันธ์ท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาให้เกิดการเกื้อกูลกันทาง
วัฒนธรรม 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ระบบฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้เชื่อมต่อกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เชื่อมต่อกับระบบทะเบียนออนไลน์ ( REG)  
 2. การสร้างเครือข่ายการวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และประโยชน์ของ
ผลงานวิจัย 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินวิจัยที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เช่น 

1) งานวิจัยการพัฒนากวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูป ซึ่งพัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง สาขา
อุตสาหกรรมเกษตรสามารถขยายผลจากงานวิจัยไปสู่การขายสิทธิ์การผลิตให้กับผู้ประกอบการได้ จ านวน 3 ราย 
ปัจจุบันผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย สามารถผลิตและจ าหน่ายได้เรียบร้อยแล้ว โดยมีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการในการ
ด าเนินธุรกิจ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในด้านกระบวนการผลิตและอาจารย์จากคณะบริหาร
ศาสตร์เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด และมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 

2) การพัฒนาพันธุ์พืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่งเอกพงษ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ สามารถ
พัฒนามะเขือเทศอุตสาหกรรมลูกผสมเปิดพันธุ์ใหม่ UBU 406 ซึ่งมียีนต้านทานต่อโรคใบหงิกโรคเห่ียวเขียวมีความคง
ตัวทางพันธุกรรมสูงมีผลสีแดงสด เนื้อแน่นและมะเขือเทศสีดา UBU No.25 ซึ่งมีความต้านทานโรคใบหงิกเหลือง โรค
เห่ียวเขียวและทนทานต่ออากาศร้อนปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และการเจรจาเพื่อน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ที่    2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  

มี เกณฑ์การประเมิน 

 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

 ผลการด าเนินงาน :  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนด าเนินการจัดท า
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย ปัจจุบันมีการใช้งาน 2 ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เป็น
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับ
มหาวิทยาลัย ในการจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย  

กลุ่มผู้ใช้งานในระบบระบบ NRMS ประกอบด้วย นักวิจัย (ผู้ใช้ทั่วไป) เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะ/
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิทยาเขต เจ้าหน้าที่ประสานงานมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
แก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย ซึ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/หน่วยงานได้ โดย
จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในระบบฐานข้อมูลกลาง และจะก าหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลตามระดับของผู้ใช้แต่ละคณะ/
หน่วยงาน โดยคณะ/หน่วยงานจะเห็นข้อมูลโครงการวิจัยของตนเองเท่านัน้ และผู้ใช้ระดับต่าง ๆ ก็จะเข้าถึงข้อมูลได้
ไม่เท่ากัน (UBU_P_2.1-1-1) 

  2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานฐานข้อมูลการวิจัย พัฒนาโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดย
เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.dms.ubu.ac.th/) ประกอบด้วย
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย นักวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา (UBU_P_2.1-
1-2) โดยมีการพัฒนาระบบร่วมกัน ดังนี้ 

1) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ประชุมร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันคุณภาพฯ กอง



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีปีการศึกษา 2558 

- 49 - 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 

การเจ้าหน้าที่ และคณะ/หน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
2) แจ้งให้คณะ/ หน่วยงานส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของคณะ มาที่ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
3) จัดประชุมเพื่อทดสอบระบบฐานข้อมูล ในวันที่ 28 เมษายน 2559   
4) ส านักคอมพิวเตอร์ ปรับแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะ 
5) บันทึกข้อมูลในระบบ http://www.dms.ubu.ac.th/ ระบบดังกล่าวประกอบด้วยฐานข้อมูลผลงานวิจัย 

นักวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา  
มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารงานวิจัย ดังนี้  

1) นักวิจัยที่จะเสนอของบประมาณจะต้องบันทึกข้อมูลในระบบ NRMS กรณีที่นักวิจัยมีการค้างส่งรายงานผล
การด าเนินงานในปีที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะไม่สามารถส่งข้อเสนอโครงการใหม่เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณได้  

2)   ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ น าข้อมูลรายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากระบบ NRMS เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการติดตามการด าเนินงานของโครงการวิจัยที่ค้าง
ส่งรายงานระหว่างปี 2551-2558 และจัดท าแผนควบคุมภายในเพื่อก ากับติดตามการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
(UBU_P_2.1-1-3) 
 

 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด

ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยและคณะ/ส านัก สนับสนุนให้มีการจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ห้องปฏิบัติการวิจัยแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆที่ส่งเสริมการ
วิจัยดังนี้ 

1) มีอาคารศูนย์เคร่ืองมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบสนองการท างานวิจัยเฉพาะด้านและมี
ห้องปฏิบัติการวิจัยในคณะต่าง ๆ มีบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและให้บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวิจัย
รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย  เช่น การลงตารางการจองและใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารศูนย์เครื่องมือกลางที่ท าหน้าที่ใน
การก าหนดกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (UBU_P_2.1-2-1) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (UBU_P_2.1-2-2) 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (UBU_P_2.1-2-3) คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ (UBU_P_2.1-2-4) 

2) ส านักวิทยบริการ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ ที่ให้บริการทั้งหนังสือและข้อมูลผ่านระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ จ านวน 14 ฐาน ประกอบด้วย eBook Academic Collection form Ebsco, ACS Publication, 
ABI/INFORM, ACM Portal, Education Research Complete, IEL (IEEE/IET), ISI Web of Science, 
Proquest Dissertation & Thesis Global, Science Direct, Springerlink–Journal, Academic Search 
Complete, Computer & Applied Science Complete, Emerald Management (UBU_P_2.1-2-5) 
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3) มหาวิทยาลัยโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้แนวทางแก่
อาจารย์ในการท าวิจัยรวมทั้งได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และบริการ
ข้อมูลต่างๆเช่นแหล่งทุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆที่เอ้ือต่อการวิจัย
ข้อมูลทุนวิจัยรายชื่อผู้รับทุนวิจัยผลการวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะอ่ืนๆหรือการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับประกาศและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนการวิจัยโดยสามารถดูข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์
http://www.ubu.ac.th/ web/research (UBU_P_2.1-2-6) 

4) มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ประจ าปี ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้จัดงาน 
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยกับอนาคต
สังคมไทย” มีการ บรรยายพิเศษ“แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไทย”โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (UBU_P_2.1-2-7) 

5) มหาวิทยาลัยน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค Regional Research Expo 2016 ทั้ง
ในส่วนการบรรยาย เสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี (UBU_P_2.1-2-8) 

 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลยัได้จัดสรรงบประมาณ สนบัสนุนการวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนบัสนนุการวิจัยสถาบัน จ านวน 13 โครงการ เป็นเงิน 190,000.00 บาท

(UBU_P_2.1-3-1) 
2. สนบัสนุนทนุวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเช่น สมทบทุนวิจยัร่วมกับ สกว. ฝ่ายสังคมและชมุชน ภายใต้

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ฝ่ายละ 3,000,000.00 บาท รวม เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท (UBU_P_2.1-3-2) 
 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และค่าตอบแทนการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (UBU_P_2.1-4-1) ดังนี้ 

ประเภททุน แผน ผลการด าเนินงาน 
ทุนน าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการแบบ Oral 
Presentation ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

จ านวนทุน  25 ทุน  
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท 

จ านวนทุน 23 ทุน  
งบประมาณ 910,344.41 บาท 

ทุนน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติแบบ Oral Presentation ท่ีจัด
ในประเทศไทย  

จ านวนทุน  6 ทุน  
งบประมาณ 60,000.00 บาท 

จ านวนทุน6 ทุน  
งบประมาณ56,000.00 บาท 

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ
ทางวิชาการในวารสารวิชาการ 

จ านวนทุน  5 ทุน  
งบประมาณ 50,000.00 บาท 

จ านวนทุน6 ทุน  
งบประมาณ 44,932.34 บาท 

ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

จ านวนเรื่อง  55เรื่อง 
งบประมาณ 550,000.00 บาท 

จ านวนเรื่อง  59เรื่อง 
งบประมาณ 546,500.00 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์  จ านวนเรื่อง  1เรื่อง ไม่มีผู้ขอรับ 
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งบประมาณ 10,000.00 บาท 
ค่าตอบแทนการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/การ
จดทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์  

จ านวนทุน5ทุน 
งบประมาณ 50,000.00 บาท 

จ านวนทุน2ทุน 
งบประมาณ 10,000.00 บาท 

 

 

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 
   1) การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม”่ (ลูกไก่) จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 
      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูมC โรงแรม  U-Place มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 103 คนผ่านการอบรม 80 คน  (UBU_P_2.1-5-1) 
      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบอลรูมCโรงแรม  U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 54 คน ผ่านการอบรม 50 คน  (UBU_P_2.1-5-2) 
 2) การฝึกอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในคนหลักสูตรเร่งรัด ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูมC 

โรงแรม  U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 280 คน  (UBU_P_2.1-5-3) 
 3) การฝึกอบรม เร่ือง มาตรฐานห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์และ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 25 
คน  (UBU_P_2.1-5-4) 

 4) การฝึกอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการปลอดภัยวันที่ 4 ธันวาคม 
พ .ศ . 2558 ณ  ห้องU2 โรงแรม  U-Place มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  มีผู้ เข้ าร่วมอบรมจ านวน  56 คน  
(UBU_P_2.1-5-5) 

 5) จัดกิจกรรม Research café เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์และ
นักวิจัยใหม่ ดังนี้  

คร้ังที่ 1 หัวข้อ : ม.อุบลฯ ท าวิจัยอะไรดี/งานวิจัย ม.อุบลฯ ไปทางไหนดี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวน 19 คน (UBU_P_2.1-5-6) 

ครั้งที่ 2 หัวข้อ: การสร้างทีมวิจัยเริ่มจากตรงไหนดี วันที่ 7 เมษายน 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 20 คน 
(UBU_P_2.1-5-7) 

คร้ังที่ 3 หัวข้อ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 
24 คน (UBU_P_2.1-5-8) 

2. การสร้างขวัญและก าลังใจ ยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 มหาวิทยาลัยได้ยกย่องประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น โดยให้คณะเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นของคณะเข้า

มาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบ
รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย ในวันประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ประจ าปี ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 
2558 ได้มอบรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 10 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 
2559 ดังนี้  

1) รางวัลนักวิจยัที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สดุได้แก ่ดร.วรศักดิ์ สุขบท สังกัด: คณะวิทยาศาสตร ์
2) รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้แก่ เคร่ืองรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้วนักวิจัย : ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศ

อดุลย์ สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3) รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือนักวิจัย :ดร.จันทราธนะวัฒนาวงศ์ และคณะ สังกัด: คณะรัฐศาสตร์ (UBU_P_2.1-5-9) 
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6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัย มีนโยบาย/แนวทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 เพื่อให้ความคุ้มครองผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ทั้งของบุคลากร
และนักศึกษาไม่ให้ถูกน าไปแอบอ้างหรือน าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการจัดการรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการน า
ผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และมีการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีหน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี
(TLO) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูและการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย (UBU_P_2.1-6-1) 
ปีการศึกษา 2558 ได้รับการประกาศอนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน และสิทธิบัตร 1 ผลงาน (UBU_P_2.1-6-2) ดังนี้ 

1. อนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน ได้แก่ เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว โดย ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ และคณะ 
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10667 ออกให้วันที่ 13 ตุลาคม 2558 

2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 ผลงาน ได้แก่ หม้อไปน้ าใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง โดย 
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง และนายจริง ดินเชิดชู สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิทธิบัตรเลขที่ 50635 ออกให้วันที่ 
14 กรกฎาคม 2559  
มหาวิทยาลัย จัดท าขั้นตอนการขอรับค่าตอบแทนการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/การจดทะเบียนพันธุ์พืช -สัตว์
(UBU_P_2.1-6-3) การอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี(TLO) UBU-
Spark ได้ออกเผยแพร่ความรู้ให้ตระหนัก ถึงความส าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในการอบรมหัวข้อ"การพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมมันปลา คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ (UBU_P_2.1-6-4) 
 

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

6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

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

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.1-1-1 ฐานข้อมูล และ URL ของระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research 
Management System: NRMS) 

UBU_P_2.1-1-2 ฐานข้อมูล และ URL ของระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
UBU_P_2.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 

29 มีนาคม 2559 
UBU_P_2.1-2-1 ผลการด าเนินงานศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.1-2-2 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน 
UBU_P_2.1-2-3 คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
UBU_P_2.1-2-4 คณะกรรมการก ากับดูแลการเลีย้งและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
UBU_P_2.1-2-5 ภาพส านักวิทยบริการมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และฐานข้อมูล และ URLของระบบสารสนเทศ 
UBU_P_2.1-2-6 เวปไซตส์ านักงานส่งเสรมิบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
UBU_P_2.1-2-7 เอกสารสรุปการจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10 
UBU_P_2.1-2-8 เอกสารสรุปการจัดงานมหกรรมวจิัยส่วนภมูิภาค Regional Research Expo 2016 
UBU_P_2.1-3-1 รายชื่อโครงการวจิัยที่ได้รับทุนวิจยัสถาบันปีงบประมาณ 2559 
UBU_P_2.1-3-2 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
UBU_P_2.1-4-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
UBU_P_2.1-5-1 เอกสารสรุปการจัดโครงการฝึกอบรม “สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี 1 
UBU_P_2.1-5-2 เอกสารสรุปการจัดโครงการฝึกอบรม “สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี 2 
UBU_P_2.1-5-3 เอกสารสรุปการฝึกอบรมเรื่อง หลกัจริยธรรมการวจิัยในคนหลักสูตรเร่งรัด 
UBU_P_2.1-5-4 เอกสารสรุปการฝึกอบรม เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบตัิการสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์และ 

พ.ร.บ. สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
UBU_P_2.1-5-5 เอกสารสรุปการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการ

ปลอดภัย 
UBU_P_2.1-5-6 Research café ครั้งที่ 1ม.อุบลฯ ท าวิจัยอะไรดี/งานวิจยั ม.อุบลฯ ไปทางไหนด ี
UBU_P_2.1-5-7 Research café ครั้งท่ี 2 หัวข้อ: การสร้างทีมวิจัยเริ่มจากตรงไหนดี  
UBU_P_2.1-5-8 Research café ครั้งท่ี 3 หัวข้อ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน  
UBU_P_2.1-5-9 ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2559  
UBU_P_2.1-6-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 
UBU_P_2.1-6-2 ประกาศผลงานทรัพยส์ินทางปัญญาจ านวน 2 รายการ 
UBU_P_2.1-6-3 ขั้นตอนการด าเนินงานการขอรับรางวัลค่าตอบแทนการจดทรัพยส์ินทางปัญญา (สิทธิบัตร/ อนุ

สิทธิบัตร) 
UBU_P_2.1-6-4 ภาพกิจกรรมการอบรมด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 
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ตัวบ่งชี้ที่   2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

ชนิดชองตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะวชิา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 
 นอกจากนั้ น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะได้รับจากแหล่ งทุนภายนอกสถาบันยั งเป็น  
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
  เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา ดงันี ้

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
 

สูตรการค านวณในระดับสถาบัน 
 
ค่าเฉลี่ย =  
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หน่วยวดั 
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

43,717,688.61 บาท 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย 16,807,700 บาท 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 26,909,988.61 บาท 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2558 640.5 คน 
- จ านวนอาจารย์ประจ า 639.5 คน 
- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 68,255.56 บาท/คน 
4. จ านวนผลรวมคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชา 47.74 - 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หน่วยวดั 
5. จ านวนคณะวิชาที่รับการประเมินภายใน 11 คณะ 
6. ค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.34 คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 
81,591 61,753.29 3.99 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

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

4.00 4.34 4.34 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
UBU_I_2.2-1-1 ตารางสรุปเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่   2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะวชิา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 

เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2   
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณในระดับสถาบนั 
 

 
ค่าเฉลี่ย =  
 
ผลการค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ผลงานวิจัย รวม 346 223.8 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
83 16.60 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

49 19.60 

0.40 - ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 2 0.80 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCIกลุม่ที่ 2 
20 12.00 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบนัน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCIกลุ่มที ่1  

86 68.80 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

97 97.00 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 4 4.00 
1.00 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 0.00 
1.00 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 5 5.00 
1.00 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 0 0.00 
1.00 - ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 0.00 
1.00 - ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
0 0.00 

งานสร้างสรรค ์ รวม 9 6.80 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในสถาบัน 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

1 0.20 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 0.00 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 3 1.80 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 0.80 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 4 4.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าและวิจัยทัง้หมด ปีการศึกษา 2558 708.5 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ า 707.5 คน 

- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัยทั้งหมด 

48.84 ร้อยละ 

จ านวนผลรวมคะแนนที่ได้ในระดบัคณะวิชา 50.77 - 

จ านวนคณะวิชาที่รับการประเมินภายใน 11 คณะ 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.62 คะแนน 
 

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

20 34.18 4.12 บรรลุเป้าหมาย 
 

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

4.20 4.62 4.62 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I_2.3-1-1 ตารางสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2558 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5.00 ดีมาก 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หลากหลายพื้นที่ ที่มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
บริการวิชาการในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย (4 อปท.) และโครงการบริการวิชาการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขต 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ) 
 จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ท าให้ได้รับความไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งในการท าแผนพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้าใจสภาพปัญหา
และความต้องการในการรับบริการของพื้นที่ได้มากข้ึน ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ หรือมีมาตรการส่งเสริมให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน
บริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันให้มากข้ึน 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ที่    3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการ
บริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมี
การประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 ผลการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคมเป็นประธาน และรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ก ากับดูแลงานบริการวิชาการแก่ชุมชนจากทุกคณะ/
หน่วยงาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2648 / 2558 (UBU_P_3.1-1-1)โดยมีอ านาจหน้าที่ในการร่วม
ก าหนดนโยบาย จัดท าระเบียบ ประกาศ  หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  การ
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในระดับนโยบายนั้น 
มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า เพื่อให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ 
สามารถติดตามประเมินผลกระทบเชิงบวกของการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชนจึงให้ความเห็นชอบร่วมกัน เมื่อคราวประชุม คร้ังที่ 2/2557 วันที่ 
30 ตุลาคม 2557 (UBU_P_3.1-1-2) ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ  4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย คือ 
ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง และให้กรอบในการให้บริการวิชาการไว้  4 ประเด็น 
คือ 1) การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก ครูอาจารย์  2)  การส่งเสริมความเข้มแข็งและ
มั่นคงด้านอาชีพ3) การส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน 
ในปีการศึกษา 2558 กลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยยังคงด าเนินการในพื้นที่เป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการ  4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย คือ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง  
และยังคงกรอบในการบริการวิชาการ 4 ประเด็น เช่นเดิม 
 

 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

 ผลการด าเนินงาน : 
จากกรอบการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยได้ประชมุร่วมกับผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  ผู้น าชุมชนภาคประชาชน 
เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานและสอบถามความคิดเห็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 
2558ณ ห้องประชุม U 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_3.1-2-1) โดยมีตัวแทนจาก
ชุมชนเป้าหมายจาก 3 ต าบลเข้าร่วมประชุม คือ ต าบลเมืองศรีไค จ านวน 6 คนต าบลธาตุ จ านวน 1 คน  ต าบลโพธิ์
ใหญ่ จ านวน 11 คน ส่วนต าบลค าขวางนั้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เข้าพบท่าน
นายกเทศมนตรีเทศบาลค าขวาง เพื่อขอค าปรึกษาและร่วมก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันในภายหลัง 
นอกจากนี้ ยังได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากเทศบาลต าบลธาตุ (UBU_P_3.1-2-2) เพื่อน ามาจัดท าแผนการ
ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย รวม 16 โครงการ ตามกรอบการด าเนินงาน 4 ด้าน (UBU_P_3.1-2-3) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1) ด้านการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์  ประกอบด้วย  3 โครงการ คือ 

1.1 อบรมปฏิบัติการ สร้างพลงัการเรียนรู้สู่ครูแห่งศตวรรษที่ 21 
1.2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขยายผล 
1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 2)  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงดา้นอาชีพประกอบด้วย 1 โครงการ คือ  
2.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

3) ด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบด้วย 9 โครงการ คือ  
        3.1 การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
        3.2 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมปี 3 

3.3 บริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดและดัชนีมวลกายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน (ปีที่ 3) 
3.4 การเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศและการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2 
3.5 โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเร้ือรัง ปีที่ 2  
3.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน  
3.7 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(โครงการลูกฮักลูกแพง)ปีที่ 4  
3.8 ส่งเสริมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการท างาน  
3.9 การส่งเสริมประสิทธิภาพเร่ืองการดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กนักเรียน แก่ครูในโรงเรียนในเขต จังหวัด

อุบลราชธาน ี
4) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ  

4.1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
4.2 การจัดการระบบประปาหมูบ่้าน และการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ าเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมิน

คุณภาพระบบประปาหมู่บา้น 
4.3 โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ: เครือข่ายความร่วมมือในการรับใช้สังคมในพืน้ที่รอบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
นอกจากนี้ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะผู้รับผิดชอบโครงการยังได้จัดประชุมเชิงลึกเพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมการ
ด าเนินงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานรักเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ท าการก านันต าบลธาตุ บ้านวัด 
หมู่ที่ 5 ต. ธาตุ อ.วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี การจัดกิจกรรมเป็นในลักษณะการประชุมชี้แจง การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นต้น 

 

3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ผลการด าเนินงาน : 

จากการด าเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ได้
ติดตามการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ซึ่งพบว่า ผู้รับบริการจากหลายโครงการ น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กร จนมีความเข้มแข็งขึ้น  เช่น   
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 จ านวน 3 โรงเรียน 

คือ 1) โรงเรียนบ้านค าขวาง โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนได้จัดหา
งบประมาณของโรงเรียนและท าผ้าป่าจากศิษย์เก่า เพื่อน างบประมาณมาพัฒนาสภาพแวดล้อม โดยจัดหาต้นไม้ พันธุ์
ไม้มาจัดสวนหย่อม ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงอาหาร ท าให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความร่มร่ืน น่าอยู่ น่า
เรียน 2) โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนต้นแบบด้านสนามเด็กเล่นปลอดภัย: ได้ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามแบบ 
BBL ที่ประหยัด แข็งแรง ปลอดภัย มีสีสันสวยงามท าให้นักเรียนมีเครื่องเล่นที่ แข็งแรง ปลอดภัย มีสีสันสวยงาม 
ปลอดภัย เรียนรู้วิธีการเล่นที่ปลอดภัย และช่วยกันรักษาสนามเด็กเล่นให้สะอาด 3) โรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียน
ต้นแบบอาหารปลอดภัย ผู้บริหารและครูได้จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสาร
ปนเปื้อน มีการแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความปลอดภัยในโรงอาหาร  การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล 
ก ากับการล้างมือ  ล้างจานชาม ให้กับแม่ค้าในโรงเรียน และมีการตรวจสอบความสะอาด ส่งผลให้ โรงเรียนมีโรง
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อาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีสุขาภิบาลที่ดีนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
มีครูและนักเรียนที่เป็นแกนน าในการดูแลการด าเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน(UBU_P_3.1-3-1) 

- โรงเรียนบ้านบัววัด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยเมื่อปี 2558 ครูที่เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้จากการฝึกอบรมและแนวปฏิบัติไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนจนประสบผลส าเร็จ ได้รับตราพระราชทานในปี 2558 (UBU_P_3.1-3-2) 
    - โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลโพธิ์ใหญ่ ที่ได้ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบในการตรวจวัดสุขภาพและดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน ไปใช้ในการวัดสุขภาพคนในชุมชนตามความรับผิดชอบของตนเองและน าส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อใช้ในการวางแผนให้การดูแลรักษาต่อไป 

 

4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ผลการด าเนินงาน : 
จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (UBU_P_3.1-4-1) มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับผู้แทนจากคณะผู้รับผิดชอบ
โครงการ ท าการติดตามและประเมินผลผู้ร่วมโครงการว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ยังคงน าความรู้และแนวทางที่
มหาวิทยาลัยถ่ายทอดให้ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองหรือไม่ พบว่า มีโครงการที่ยังคงด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ 

- โรงเรียนบ้านค้อหวาง ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2557 โดย
ในปี 2557 นั้น ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะ ปี 2558 ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบด้าน การสุขาภิบาลอาหาร ปี 2559 ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้าน ห้องเรียนปลอดภัย  
ซึ่งโรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยให้ค าแนะน า กระทั่งโรงเรียนมีการ
พัฒนาจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จึงได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จาก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบในปี 2558 (UBU_P_3.1-4-1) และในปี 2559 โรงเรียนได้รับการประเมินให้
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน(UBU_P_3.1-4-2) 

- โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง เป็นโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งได้รับตราพระราชทานเมื่อปี 2556 ยังคงจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยมาต่อเนื่อง  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้ค าปรึกษาแนะน า ผ่านระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่ facebookบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโครงการ  การออกติดตามและให้น าแนะน าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้
ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมการด าเนินงานของครูจากโรงเรียน  
ต่าง ๆ ซึ่งในปี 2559 นี้ โรงเรียนวัดบ้านค้อหวางได้จัดท าโครงงานวิทยาศสตร์ เรื่องดอกผึ้งแสนสวยและใครเป่า
ลูกโป่ง เพื่อขอรับการประเมินให้คงสภาพโรงเรียนที่รับตราพระราชทาน  และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วม
โครงการ น าร่อง ขยายการด าเนินงานไปสู่ระดับประถมศึกษา(UBU_P_3.1-4-3) 
   - โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเร้ือรัง ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในพื้นที่ต าบลโพธิ์ใหญ่ ที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบในการตรวจวัดสุขภาพและดูแลผูป้่วยเบาหวาน ไปใช้ใน
การวัดสุขภาพคนในชุมชนตามความรับผิดชอบของตนเองและน าส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เพื่อใช้ในการวางแผนให้การดูแลรักษาต่อไป 
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5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
 ผลการด าเนินงาน :  

จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ที่ก าหนด  ท าให้มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน เช่น 
    1) เครือข่ายความร่วมมือกับเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ในการจะร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กที่อยู่ในการดูแลของ
เทศบาลให้ครบทุกศูนย์ โดยเทศบาลพิจารณางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม (UBU_P_3.1-5-1)ฐาน 
    2) เครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่ ในการร่วมกันด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยในชุมชน ซึ่งมีการพัฒนาแบบติดตามและรายงานการดูแลผู้ป่วยให้กับ อสม. น าไปใช้หลักฐาน 
    3) เครือความร่วมมือกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สุระ วุฒิพรหม เป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (UBU_P_3.1-5-2) 
   4) มหาวิทยาลัยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ในการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาโดยมอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ก าหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 (UBU_P_3.1-5-3) 
 

 

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 ผลการด าเนินงาน : 
จากแผนการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดมีคณะวิชาที่เข้าร่วมด าเนินโครงการกับมหาวิทยาลัยจ านวน 10 คณะ 
1 วิทยาลัย คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยมีจ านวนอาจารย์ที่ร่วมรับผิดชอบเป็นวิทยากรและคณะท างาน
ในส่วนต่างๆ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 8.48 จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) 707.5 คน แต่
หากพิจารณาเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติจริง จ านวน 639.5 คน ได้ร้อยละ 9.38 (UBU_P_3.1-6-1) 

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

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

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

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_3.1-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ี 2648 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่
ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

UBU_P_3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งท่ี  2/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 
2557  
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_3.1-2-1 สรุปการประชุมศึกษาความคดิเหน็ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและร่วมจัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
2559 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558ณ ห้องประชุม U 2 อาคารเทพรัตนสริิปภา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

UBU_P_3.1-2-2 หนังสือเสนอแผนงาน/ความต้องการของเทศบาลต าบลธาตุ 
UBU_P_3.1-2-3 แผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปี 2559 
UBU_P_3.1-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปี 2559 
UBU_P_3.1-3-2 ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
UBU_P_3.1-4-1 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียนบ้านค้อหวาง 
UBU_P_3.1-4-2 แจ้งแผนและก าหนดการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านค้อหวาง 
UBU_P_3.1-4-3 เวบไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี” 
UBU_P_3.1-5-1 สรุปการประชุมศึกษาความคดิเหน็ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและร่วมจัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 

2559 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558ณ ห้องประชุม U 2 อาคารเทพรัตนสริิปภา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
UBU_P_3.1-5-2 เครือข่าย ผู้น าท้องถิ่นของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
UBU_P_3.1-5-3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลวารินช าราบ อ าเภอวารนิช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
UBU_P_3.1-6-1 แผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปี 2559 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5.00 ดีมาก 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ที่   4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 

เกณฑ์การประเมิน   
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 -7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  

มี เกณฑ์การประเมิน 

 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ผลการด าเนินงาน : 

1. มหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีรองอธิการบดีเพื่อรับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (UBU_P_4.1-1-1) โดย
มีอ านาจหน้าที่ คือ ควบคุมดูแลเชิงนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  รวบรวมข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เสนอขอ
งบอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลบั หรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และจัดให้
มีการประเมินข้อเสนอโครงการตลอดจนจัดท าค าของบประมาณควบคุมดูแลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่มีความร่วมมือกับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ควบคุมดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ข้อตกลงหรือสัญญา  
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มี เกณฑ์การประเมิน 

2. ระดับมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (UBU_P_4.1-1-2) โดยมีรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมเป็นประธาน และมีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/รองผู้อ านวยการจากทุกคณะ/
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

2) จัดท าระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ในการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความสะดวก คล่องตัว 
3) ประเมินและจัดล าดับความส าคัญโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เสนอของบประมาณประจ าปี 
4) พิจารณาจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5) ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดงบประมาณประจ าปี 

3. ระดับคณะ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตามบริบทของคณะเพื่อด าเนินการตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ในทุกคณะ (UBU_P_4.1-1-3) 

 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559 (UBU_P_4.1-2-
1) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนังถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวฒันธรรม ประเพณีและอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
         โดยได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อการประชุม
คร้ังที่ 3/2558 วันที่ .3กันยายน 2558 (UBU_P_4.1-2-2)ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
โครงการตามนโยบายที่ 1 มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ จ านวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
2,043,000 บาท 
โครงการตามนโยบายที่ 2 มุ่งเน้นการศึกษา คน้คว้า วิจยั รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดา้นต่างๆ จากแหล่งข้อมูล
ความรู้ทางวฒันธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงจ านวน 17โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 
1,592,000 บาท   
โครงการตามนโยบายที่ 3 มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดบัและรปูแบบตา่งๆจ านวน 14
โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 1,643,000 บาท   
โครงการตามนโยบายที่ 4 มุ่งเน้นการสง่เสริมการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยด าเนินการ
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ านวน 12โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 1,683,000 บาท   
โครงการตามนโยบายที่ 5 การด าเนินงานตามนโยบายมหาวทิยาลัยและความร่วมมือกับจังหวดัและการบริหารจัดการ
งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม จ านวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,640,600 บาท  
และได้ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน เพือ่ให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายของแผนท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม ดังนี ้
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ระดับ ตัวชี้วดั หน่วย เป้าหมาย 
ระดับผลลัพธ ์   
เชิงปริมาณ จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 67 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ คน 10,000 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท 8,600,000 
ระดับผลผลิต   
เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม/หนว่ยงาน/องค์กร  ร้อยละ 80 
ระดับความรู้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥1 

 
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ 

ก าหนดตามกลุ่มนโยบายมหาวทิยาลยั 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนังถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการตระหนักถึงคุณค่า ความงาม
ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2. การส ารวจ รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการบริการ
วิชาการ หรือกิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 50 60 60 60 60 

3. การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 
ระดับความรู้เฉลี่ยของผู้เข้ารว่มโครงการที่เพิ่มขึ้น ระดับ ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 
4. การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทอ้งถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการบริการ
วิชาการ หรือกิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 50 60 60 60 60 

     

 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าระบบบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) ขึ้นเพื่อ
ลดขั้นตอนในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และอ านวย
ความสะดวกให้กับหัวหน้าโครงการในการรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ โดยสามารถ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2558 (UBU_P_4.1-3-1) ผ่านระบบฯ ซึ่งหัวหน้า
โครงการสามารถเข้ามารายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสผ่านระบบดังกล่าวได้  
ปีงบประมาณ 2559 ได้มีการายงานผลการติดตามการด าเนินงานรายไตรมาส จากระบบบริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้ง
ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 (UBU_P_4.1-3-2) พบว่าเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 พบว่า การบูรณาการกิจกรรม
โครงการกับการเรียนการสอน มีเพียงร้อยละ 57 ของแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ร้อยและ 60  ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ 2560 ขอให้คณะตรวจสอบการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในการเขียนข้อเสนอโครงการขอให้มี
ความเป็นไปได้ในการเปิดสอนในรายวิชาที่จะบูรณาการกับโครงการเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนจะได้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
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4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันประเมินผลความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (UBU_P_4.1-4-1) โดยก าหนดให้คณะ/หน่วยงานได้ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสรุปส่งมายังส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ และได้รวบรวมและสรุปการประเมินดังกล่าวในระดับแผนมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับผลลัพธ ์ หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 67 73 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ คน 10,000 5,984 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 22 
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 22 
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท 8,600,000 8,601,600 
เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 80 81 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม/หนว่ยงาน/องค์กร ร้อยละ 80 84 
ระดับความรู้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥1 1 

 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพก าหนดตามกลุม่นโยบายมหาวิทยาลัย หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าและความงานของศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ 80 82 
2. การส ารวจรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการหรือกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 60 80 
3. การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 
ระดับความรู้เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้น ระดับ   1 1 
4. การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทอ้งถิ่น 
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการหรือกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 60 50 

 

จากผลการประเมิน ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 พบว่าโครงการตามนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
มีการบูรณาการกิจกรรมโครงการกับการเรียนการสอน มีเพียงร้อยละ 50 ของแผนการด าเนินงานและ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีจ านวน 5,984 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการประเมินผลและมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 
8 กันยายน 2558 (UBU_P_4.1-5-1)เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานดังในตารางซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการการปรับปรุงแก้ไข 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงไม่ตรงตามแผนท่ีวางไว้ ซ่ึงเกิดจากการ
ด าเนินโครงการไม่แล้วเสร็จตามแผนท่ีวางไว้ ขอให้คณะกรรมการฯ 
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้มีการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ หรือบางโครงการที่มีการเผยแพร่ทางเวบไซต์ขอให้ติดตั้ง
ตัวนับผู้ ท่ี เข้ามาชมเวบไซต์  และควรได้รับการเผยแพร่ให้ ทันใน
ปีงบประมาณเพื่อให้รู้จ านวนผู้เข้ามาชมฐานข้อมูล 

โครงการท่ีมีการเผยแพร่ผลงานทางเวบไซต์ได้ปรับปรุงเวบ
ไซต์โดยการติดตั้งตัวนับผู้เข้าชมเวบไซต์ 
- เวบไซต์ฐานข้อมูลสมุนไพรฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร 
และฐานข้อมูลพรรณไม้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ติดตั้งตัวนับ
จ านวนผู้เข้าชมเวบไซต ์(UBU_P_4.1-5-2) 
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จากสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 
แล้วนั้น  (UBU_P_4.1-5-3)ส านักงานบริหารงานวิจัยฯ ได้รวบรวมและได้น าไปปรับปรุงแผน/กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้  
1. จากการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3  พบว่า การบูรณาการกิจกรรมโครงการกับการเรียนการ
สอน มีเพียงร้อยละ 57 ของแผนการด าเนินงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ได้แจ้งคณะกรรมการฯ จากคณะ 
หน่วยงานต่างๆ ก ากับ ตรวจสอบการบูรณาการกับการเรียนการสอนในการเขียนข้อเสนอโครงการขอให้ค านึงถึงความ
เป็นไปได้ในการเปิดสอนรายวิชาที่จะบูรณาการกับโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2. กรณีได้รับงบประมาณล่าช้า ส าหรับโครงการที่ด าเนินงานในไตรมาสแรก ขอให้คณะด าเนินการขอยืมเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายในการด าเนินงาน และให้ยืมได้เต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติ ส าหรับโครงการที่ยังไม่ได้มี
การด าเนินงานในไตรมาสแรกหรือมีการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการให้ยืมร้อยละ 30 ของ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
3. ในปีงบประมาณ 2560 มีการก าหนดให้ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มี
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยผ่านทางเวบไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
ต่างๆ รวมไปถึงการแสดงนิทรรศการต่างๆ โดยได้คัดเลือกผลงานจากผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และได้เข้าร่วม
การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่าง
วันที่ วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยน าผลงานจากผลการด าเนินงานโครงการอนุ รักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดแสดงในรูปแบบ
นิทรรศการภาคโปสเตอร์และตัวอย่างชิ้นงาน ดังนี้ (UBU_P_4.1-6-1) 

* สมุนไพรบ ารุงก าลัง จากป่าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
* วีดีทัศน์การปรับปรุงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศในป่าต้นน้ าร่องก่อ  
* กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์น้อยป่าต้นน้ าร่องก่อ 
* กิจกรรมการสร้างกติการักษาป่าต้นน้ าร่องก่อ ร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ซึ่งการด าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาป่าต้นน้ าร่องก่อ มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่า
ต้นน้ าร่องก่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าในภาคอีสาน 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเวบไซต์ของส านักงานงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800000465) (UBU_P_4.1-6-2) 

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เผยแพร่ผลงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เวบไซต์ฐานข้อมูลสมุนไพร ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร และฐานข้อมูลพรรณไม้ (UBU_P_4.1-6-
3) 

 
 

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800000465
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 - ไม่ได้ด าเนินการ - 

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

4 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

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

6 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_4.1-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3142/2559 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าท่ีและมอบอ านาจให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกจิสังคมปฏิบตัิราชการแทนอธิการบดี 

UBU_P_4.1-1-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2147/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

UBU_P_4.1-1-3 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 202/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

UBU_P_4.1-2-1 แผนการปฏิบัติงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
UBU_P_4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 3/2558 
UBU_P_4.1-3-1 ภาพตัวอย่างระบบบริหารงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
UBU_P_4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 4/2559 
UBU_P_4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 4/2559 
UBU_P_4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 3/2558 
UBU_P_4.1-5-2 ภาพตัวอย่างแสดงเวบไชต์ที่เพิ่มเติมตัวนับผู้เข้าร่วมชมเวบไซต ์
UBU_P_4.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 4/2559 
UBU_P_4.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานจัดแสดงผลงานในการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่ง

สินตน” ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
UBU_P_4.1-6-2 ตัวอย่างเวบไซต์การเผยแพร่ผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
UBU_P_4.1-6-3 ตัวอย่างเวบไซต์การเผยแพร่ผลงานฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 5.00 

5.2 ผลการบริหารของคณะ 3.91 3.91 
5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 4.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 4.30 ดี 

   
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. การสร้างความเข้าใจกระบวนการและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนต้นทุน
หลักสูตร ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร เพื่อเปรียบเทียบโอการทางการแข่งขันกับหลักสูตรเดียวกัน/ใกล้เคียง
กันในสถาบันอ่ืน และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
 2. การสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน “เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน”โดยต้องมีตัวบ่งชี้และเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
 3. การทบทวนกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันตาม
รอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจเพิ่มมาตรการในการก ากับติดตาม สร้างความเข้าใจ และแก้ปัญหาให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

4. การสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์วิเคราะห์และการจัดการความเสี่ ยงอย่างเป็น
ระบบทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา โดยสามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และแก้ไขความเสี่ยงได้
อย่างเป็นรูปธรรม  

5. การสร้างความเข้าใจในการบวนการจัดการความรู้ (KM) ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา เพื่อน าไป
ต่อยอดในการปฏิบัติงาน หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ที่   5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน (เกณฑ์ข้อ 1 - 3) ฝ่ายจดัการความรู้ (เกณฑ์ข้อ 5) กองการเจ้าหน้าที่ (เกณฑ์
ข้อ 6) และส านักงานประกันคณุภาพฯ (เกณฑ์ข้อ 4 และ 7) 
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ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 ผลการด าเนินงาน :  
1. ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยได้จัดให้มีการ

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 เพื่อ
ทบทวนและก าหนดแผนด าเนินงานปี พ.ศ. 2558 – 2559 (UBU_P_5.1-1-1 - UBU_P_5.1-1-2) โดยมหาวิทยาลัย
ได้มีมติยืนยันวิสัยทัศน์ พันธกิจและปรับปรุงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2558 -2559 และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ฉบับทบทวนดังกล่าวใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 (UBU_P_5.1-1-3)แต่ทั้งนี้ เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ก าลังจะสิ้นสุดลง 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการประชุมระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564  ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2559 
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  (UBU_P_5.1-1-4) 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
- มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการก าหนด

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ตามแบบประเมินตัวชี้วัดที่ปรากฏตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และจัดประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 เพื่อทบทวนและเจรจาและค่าเป้าหมายการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2558 -2559 ของคณะ/ส านักต่างๆ  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (UBU_P_5.1-1-5)และส่ง
มอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว814 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เร่ือง ยืนยันค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2559  (UBU_P_5.1-1-6)และหลังจากที่สภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559 มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่คณะ/ส านักโดยการแจ้งเวียนในเว็บไซต์กองแผนงานซึ่งในแผนกลยุทธ์ฉบั บที่แจ้ง
เวียนได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยที่มีคณะ/ส านัก/วิทยาลัยต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเป็นทั้งผู้รับผิดชอบ
หลักและผู้รับผิดชอบร่วมตามภารกิจและบทบาทของหน่วยงาน  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

   3. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4พันธกิจคือด้านการเรียนการสอน การ
วิจัยการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
       - มหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี ครบ 4 พันธกิจ โดยกอง
แผนงานจัดให้มีการประชุมพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 
2558(UBU_P_5.1-1- 7) ร่วมกับคณะ/ส านัก โดยกองแผนงานได้แจ้งโครงการหลักของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ ค่า
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559  ให้ทุกคณะ/ส านัก ก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 ของคณะ/ส านัก ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
(UBU_P_5.1-1- 8) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏบิัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

- มหาวิทยาลัยก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2559 (UBU_P_5.1-1-9) และ
แจ้งเวียนแผนดังกล่าวให้กับคณะ/ส านัก ทบทวนและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2559  
(UBU_P_5.1-1- 10) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
  - มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(UBU_P_5.1-1-11) โดยคณะ/หน่วยงานได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
(UBU_P_5.1-1- 12) 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปลีะ 2 คร้ังและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลยัได้ก าหนดแผนการติดตามผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏบิัติงานประจ าปี ในรอบ 3 
เดือน และ 6 เดือน โดยมหาวิทยาลัยได้รายงานผลงานดงักล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคร้ังที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 (UBU_P_5.1-1- 13) และคร้ังที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 3 
พ.ค. 2559 (UBU_P_5.1-1- 14) 

7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธอ์ย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง ทั้งนี้ในระดับคณะ/วิทยาลัย
รายงานผลต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลยั และระดับมหาวิทยาลัยรายงานผลต่อผูบ้ริหารและ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการติดตามผลการเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์รอบ 9 เดือน และ12 เดือน 
โดยการการติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 24 
กันยายน 2559 (UBU_P_5.1-1- 15) 

8.  มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ในระดับมหาวิทยาลัยน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (UBU_P_5.1-1- 16)  ไป
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ในวันที่ 17 – 18 
พฤศจิกายน 2558 (UBU_P_5.1-1- 17)และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการ เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 -2564)โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความชอบแผนฉบับดังกล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 
2559(UBU_P_5.1-1- 18) 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีปีการศึกษา 2558 
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9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม 2558  มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2558 -2559 เพื่อให้ใช้ประกอบการ
ประกันคุณภาพ และกองแผนงานได้ด าเนินการแจ้งเวียนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/หน่วยงาน 
ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.5/ว 54 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (UBU_P_5.1-1- 
19) มหาวิทยาลัยใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ฉบับปี พ.ศ.2558 -2559 (UBU_P_5.1-1- 20) เพื่อ
ประกอบการด าเนินงาน  และกองแผนงานได้แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน 
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด (กองคลัง และส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ)  ได้รายงานผลการด าเนินงานใน
รอบ 9 เดือน กองแผนงาน ได้รวบรวม สรุปวิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 14/2559 ในวันที่ 6 กันยายน 2559 (UBU_P_5.1-1- 21) 

 
 

2. การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และคณะท างานจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิตและแผน
เพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(UBU_P_5.1-2-1)  
2. รวบรวมข้อมูลรายจ่ายจริง ที่ได้รับจากกองคลัง พร้อมทั้งจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลที่สามารถน าไป
วิเคราะห์และน าเสนอได้  
3. ประชุมต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2559 โดยมีมติที่ประชุมให้กองแผนงานพิจารณาร่วมกับคณะ/ส านัก/วิทยาลัย ในการใช้ข้อมูล FTES 
และเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (UBU_P_5.1-2-2) 
4. กองแผนงานประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เพื่อพิจารณาการใช้ข้อมูล FTES 
รายจ่ายจริง และเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และกองแผนงานส่ง
ข้อมูล FTES และรายจ่ายจริง ให้กับคณะ/วิทยาลัย เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้กับคณะ/วิทยาลัย 
(UBU_P_5.1-2-3) 
5. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (UBU_P_5.1-2-4) 
 

 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ทบทวนสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง ตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุและวิเคราะห์เสี่ยง การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง และก าหนด
วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง มายังกองแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ สรุปและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (UBU_P_5.1-3-1) 
2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 กันยายน พ.ศ. 
2558) และให้ข้อเสนอแนะในส่วนประเด็นความเสี่ยง ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก น าไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (UBU_P_5.1-3-2) 
3. กองแผนงานได้เชิญประชุมหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อวันที่ 18 และ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จัดท าเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (UBU_P_5.1-3-3) น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
(UBU_P_5.1-3-4)คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 (UBU_P_5.1-
3-5) 
4. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ความเสี่ยงที่ 1 กระบวนการ
บริหารหลักสูตรที่อาจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรปรับ
เพิ่มช่องตารางในการอธิบายวิธีด าเนินการ และเพื่อให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ควรมีระบบการก ากับติดตามให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามแผน และน าผลการด าเนินงานมารายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยก่อนเดือนกันยายน  2559 เพื่อให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป
(UBU_P_5.1-3-6) และ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

1) ความเสี่ยงที่ 4 เร่ือง งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรเพิ่มข้ึน มหาวิทยาลัยควรท าการวิเคราะห์
ภาระงานของบุคคลากร และควรปรับระยะเวลาการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ใน ปี พ .ศ. 2559 ใหม่ 
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ทราบงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรว่าเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ให้คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ 
งบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามความก้าวหน้า เร่ือง การแก้ไขปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการแก้ไขปรับปรุงควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานและบรรลุตามแผน แล้วน าเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
5. มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ฉบับสมบูรณ์และปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการตามแผนดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ . 0529.5/ว.194 ลง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในดังกล่าว มีประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น จ านวน 2 ความเสี่ยง คือ  

1) ประเด็นความเสี่ยงที่ 1: ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
2) ประเด็นความเสี่ยงที่  2: ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูล

(UBU_P_5.1-3-7) 
6. มหาวิทยาลัย ได้ติดตามผลการด าเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  
      ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  (ณ 30 มีนาคม 2559) ตามหนังสือที่ ศธ . 0529.5/ว.194 ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2559 (UBU_P_5.1-3-8) น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 (UBU_P_5.1-3-9) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
(UBU_P_5.1-3-10) และสภามหาวิทายาลัย ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2559 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 โดย
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว (UBU_P_5.1-3-11)  



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีปีการศึกษา 2558 
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ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน  (ณ 30 มิถุนายน 2559) ตามหนังสือที่ ศธ . 0529.5/ว.194 ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2559 (UBU_P_5.1-3-12) และกองแผนงานได้เชิญประชุมทบทวน ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอนการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ  ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 2 
ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ โดยเชิญมีผู้รับผิดชอบหลัก 2 หน่วยงานประชุมร่วมกัน คือ กองแผนงาน และส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (UBU_P_5.1-3-13 - UBU_P_5.1-3-14) กองแผนงานอยู่ในระหว่างการสรุปผลการ
ติดตามผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คร้ังที่ 2 (ณ 30 มิถุนายน 2559)  

ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2559) ตามหนังสือเลขที่ ศธ. 0529.5/ว.1011ลงวันที่ 9 
กันยายน 2559 (UBU_P_5.1-3-15 - UBU_P_5.1-3-16) สรุปผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน 1 ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่ 2: ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความ
ปลอดภัยและ ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับลดลง สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน1 ความเสี่ยง คือ 
ความเสี่ยงที่ 1: ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการสรุปและประเมินผล
รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทายาลัย เพื่อพิจารณาตามล าดับ 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ผลการด าเนินงาน : 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ ดังนี้ต่อไปนี้ 
1. หลักประสิทธิผล - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการก าหนดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าหมายการ
ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนมีแผนการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในเพื่อ
ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อตรวจทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย(UBU_P_5.1-4-1) 
2. หลักประสิทธิภาพ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวการก ากับดูแลที่ดีที่
เหมาะสม โดยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน ระยะเวลา และการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ โดยมหาวิทยาลัยยังได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ 
ที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เช่น ระสารสนเทศด้านบุคคล (DMS) สารสนเทศด้าน
งานวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (GFMIS) ระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) และการจัดซื้อฐานข้อมูลระบบ REG และระบบการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อ
การให้บริการด้านการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรได้ภายในเวลาที่ก าหนด เป็นต้น (UBU_P_5.1-4-2) 
3. หลักการตอบสนอง - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ บุคลากร 
และผูมีสวนได สวนเสีย และมีประเด็นตางๆ เขามาพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก
ผูเกี่ยวของ ตลอดจนจัดใหมีเวทีน าเสนอขอคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยดานตางๆ จากหนวยงาน สถาน
ประกอบการ และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อน าข้อคิดเห็นมาใชประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมด าเนินงาน
โครงการการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงตามนโยบายด้านการอุดมศึกษาแห่งชาติ (UBU_P_5.1-4-3) 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดทั้งระดับ
ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงานใหมีการรายงานผลการด าเนินงาน พรอมทั้งสาเหตุแนวทางในการแกไข/ปองกันกรณีที่
พบวา ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่อาจจะไม่เป็นไปตามเปาหมายที่ไดก าหนดไว เชน การก าหนดผูรับผิดชอบตัวบ
งชี้ตางๆ และการติดตามความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ โดยใหผูรับผิดชอบภาระงานตางๆ ในการปฏิบัติราชการปกติ
ไดน าเสนอรายงานปจจุบันพรอมปญหาและชวยกันพิจารณาหาแนวทางแกไขในการประชุมทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับสภามหาวิทยาลัย (UBU_P_5.1-4-4) 
5. หลักความโปร่งใส – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา สาธารณชนสามารถเข้าถึงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก เช่น มีการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เชน การประกวดราคา การรับสมัครงาน และการ
ประชาสัมพันธขอมูลตางๆเปนตนการน าผลการด าเนินงานรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบต่อไป (UBU_P_5.1-4-5) 
6. หลักการมีส่วนร่วม - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสใหผูบริหารทุกระดับไดมีสวนรวมและรับรูการบริหาร
มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการประจ าคณะ ตลอดจนใน
การจัดท า/พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละด้านหรือสาขาที่
เก่ียวข้องเขามามีสวนรวมในการจัดท า/พัฒนา/วิพากยหลักสูตร ตลอดจนใหนักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิตและผูมีส
วนไดสวนเสียตางๆเขามามีสวนร่วมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อรวมแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย (UBU_P_5.1-4-6) 
7. หลักการกระจายอ านาจ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบอ านาจการปกครองให้บุคลกรมีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการภารกิจต่างๆ ในสถาบัน เช่น แต่งตั้งรองอธิการบดี พร้อมค าสั่งมอบอ านาจต่างๆตลอดจนมีการแตงตั้ง
คณะท างานชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าหนาที่แทนผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย (UBU_P_5.1-4-7) 
8. หลักนิติธรรม - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการออกแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ขึ้นมาใชเปนการ
ภายในของมหาวิทยาลัย และแจงเวียนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบ ตลอดจนบุคลากรตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย มีความรูความเขาใจบทบาท หนาที่กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และขั้นตอนในการปฏิบัติราชการที่ถูกตอง 
โดยเฉพาะผูที่อาจไดรับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยและความผิดทางละเมิด เพื่อที่จะสามารถ
พิจารณาเสนอการลงโทษทางวินัยไดถูกตองและเปนธรรมกับทุกฝาย (UBU_P_5.1-4-8) 
9. หลักความเสมอภาค – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีนโยบายใหบุคลากรทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมและมี
สิทธิในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไดตามความถนดั และตลอดจนมีการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้เครงครัด เชน การด าเนินการจัดซื้อจัดจางที่เปดโอกาสใหผูคาสามารถเสนอราคาไดอยางอิสระการสรรหา
บรรจุและแตงตั้งบุคลากรโดยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถเขามาปฏิบัติงานหรือสมัคร เขารับการบรรจุเปนบุคลา
กรของมหาวิทยาลัย มีการเปิดโอกาสในการลาศึกษาต่อ (UBU_P_5.1-4-9) 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการตัดสินใจ ด าเนินนโยบายใดๆ ของสถาบัน ต้องมีการ
ประสานความต้องการหรือผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างของกลุ่มคนในสังคมให้เกิดเป็นความเห็นที่ตรงกันบนพื้นฐานของสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรโดยรวม เช่น มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_5.1-
4-10) 

 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนับสนนุให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนนุการ

ด าเนินงานด้านการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร (UBU_P_5.1.5-1) ได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการ
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จัดการความรู้ที่สอดคล้องแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งครอบคลุมพันธกิจดา้น
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั (UBU_P_5.1.5-2) 
มหาวิทยาลยัได้จัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้ทุกหน่วยงานได้มีการด าเนนิการจัดการความรู้ โดย
การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ และการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
ดังนี ้

1. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณ
อ านวย (Facilitator) ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิ
ชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรหลัก วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การแบ่งปันแลกเปลี่ยน  Tacit Knowledge 
ร่วมกันของบุคลากรบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดมหาวิทยาลัยองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ และ
น าไปสู่การท าให้มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (UBU_P_5.1.5-3) 

2. การเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ (Mini_UKM) กับสถาบันอุดมศึกษา รวม 6 สถาบัน ได้แก่ 1) 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี สุ ร น า รี  2)  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห าส า รค าม  3)  ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง  
4) มหาวิทยาลัยนครพนม 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ 6) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเครือข่ายการ
จัดการความรู้ (Mini_UKM) ได้จัดให้มีกิจกรรม/โครงการร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายจัดการความรู ้ (UBU_P_5.1.5-4) 

3. การสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เครือข่ายการจัดการความรู้ (Mini_UKM) จ านวน 2 คร้ัง ดังนี้  

3.1 สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM คร้ังที่ 12 ในวันที่ 
11-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (UBU_P_5.1.5-5) 

3.2 สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM คร้ังที่ 13 ในวันที่ 
17-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม (UBU_P_5.1.5-6) 

4. มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงาน (UBU_P_5.1.5-7) 
 

 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) โดย
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 
2558 ลงวันที่  16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว และกรอบอัตราก าลังส าหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการ
แต่งตั้งบุคคล ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อ 7 ของข้อบังคับฯ ก าหนดไว้ว่า
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณของปีที่สี่ หากยังมีกรอบอัตราก าลังที่เหลืออยู่ ให้ถือว่ากรอบ  อัตราก าลังนั้นเป็นอันยกเลิก 
เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้คงกรอบอัตราที่เหลืออยู่ไว้  
 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จึงไดส้ ารวจกรอบอัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ที่คงเหลืออยู่ 
และวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามข้อบังคับฯ เพื่อน ามาก าหนดกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 
2559-2562) โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมคร้ังที่ 13/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
อนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 พิจารณาให้ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราก าลังอัตราใหม่เพิ่มเติมในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) โดยเป็นกรอบอัตราก าลังบุคลากรประเภทวิชาการ และกรอบ
อัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2562)  (UBU_P_5.1.6-1) ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจึงไดด้ าเนินการตามแผน
กรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)  
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของทกุคณะและส านัก มหาวิทยาลัยก าหนดแผนพฒันา
บุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนนุบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุเพื่อให้มีสมรรถนะ 
ทักษะ ความรู้ความสามารถในปฏิบัติงาน และมีความกา้วหน้าในสายงาน (UBU_P_5.1.6-2) นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลยัมีการจัดสรรทุนพฒันาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี (UBU_P_5.1.6-3) และ มหาวิทยาลัยได้มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (UBU_P_5.1.6-4) เพื่อน ามา
ประกอบการจัดท าแผนพฒันาบคุลากรในระยะต่อไป 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การสรา้งขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้จดัให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ 

1) การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแฟลตที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร จ านวน 6 หลัง 
(UBU_P_5.1.6-5) 

2) การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 4 
- 11 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (UBU_P_5.1.6-6) 

3) การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (UBU_P_5.1.6-7) 

4) การบริการรถรับส่งส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุตรหลานบุคลากร (UBU_P_5.1.6-8) 
 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ได้มกีารประเมินความพงึพอใจด้านสวัสดิการ ดา้นการสรา้งเสริมสขุภาพที่ดี และด้านการ
สร้างขวัญก าลงัใจของบุคลากร (UBU_P_5.1.6-9) 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความส าคัญในการให้บุคลากรประพฤติตนเป็นไปตามจรรยาบรรณที่สภา
มหาวิทยาลยัก าหนด โดยมีการเผยแพร่จรรยาบรรณในรูปแบบต่างๆ อาทิ คู่มือ โปสเตอร์ และการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรใหม่  
ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBU_P_5.1.6-10)  
 

 
 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

 ผลการด าเนินงาน : 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 26 ธ.ค. 2553 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้น
มา(UBU_P_5.1-7-1) 
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา ปี พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ตามมติ
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สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 (UBU_P_5.1-7-2) ส่วนหน่วยงาน
สนับสนุน จ านวน 4 ส านัก ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านัก
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุงมาจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ปี พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตามพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 
พฤษภาคม 2559 (UBU_P_5.1-7-3) ส าหรับหน่วยงานวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน คือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย และสถาน
ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว อยู่ระหว่างการพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบรบิท
ของหน่วยงาน 
กลไกการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยก าหนดให้มี “คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย” เพื่อท าหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยมี “ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ” เป็นหน่วยงานกลางในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน และกระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
การก ากับติดตาม ควบคุมการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2558ในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก และสถาบัน จ านวน 3 คร้ัง คือ การด าเนินงานรอบ 6 เดือน, รอบ 9 
เดือน และรอบ 12 เดือน (UBU_P_5.1-7-4) โดยเสนอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้มี
การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานร่วมกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานส่วนกลางที่
รับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 
การส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะวิชา ส านัก และสถาบัน ที่หลากหลายช่องทาง เช่น  
1) การจัดท าเว็บไซต์ และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพั นธ์การด าเนินงาน และสร้างความรู้เข้าใจ
(UBU_P_5.1-7-5) 
2) การจัดโครงการเพื่อเตรียมความเข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ ผู้ประเมินคุณภาพภายใน และบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ ดังนี้(UBU_P_5.1-7-6) 

- โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ 22-23 กันยายน 2558 
- ร่วมกับ สกอ. จัดการประชุมสัมมนาเรื่องการน าระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

ไปใช้:ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 21 
ธันวาคม 2558  

- โครงการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) 

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 
- โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) วันที่ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

10 มีนาคม 2559 
- โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน วันที่ 29 

มิถุนายน 2559 
- โครงการบรรยายการน าแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย วันที่ 28 กันยายน 2559 
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน– มหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบเก็บเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษา Online (e-document)และประสาน สกอ. ในการขอติดตั้ง ระบบ CHE QA ปีการศึกษา 
2558 ใน Server ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการภายใน ระดับต่างๆ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดท า Template ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัย(UBU_P_5.1-7-7) 
การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยด าเนินการตาม
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ผ่าน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร ก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2559 (จ านวน 85 
หลักสูตร ที่มีการเปิดการเรียนการสอน) 

2) ระดับคณะ ก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 15 สิงหาคม-14 ตุลาคม 2559 (จ านวน 11 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า) 

3) ระดับส านัก  ก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 17-19 ตุลาคม 2559(จ านวน 4 ส านัก) 
4) หน่วยงานวิสาหกิจก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่  25-26 ตุลาคม 2559(จ านวน 2 หน่วยงาน) 
5) ระดับสถาบัน ก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 30 ตุลาคม –1 พฤศจิกายน 2559 

โดยระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2557 ของ สกอ. ส่วนระดับส านัก (หน่วยงานสนับสนุน) ประเมิน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี 2553 
ของ สกอ. ตามองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ (องค์ 1 (ด้านวางแผน) องค์7 (ด้านบริหารจัดการ) องค์8 (ด้าน
การเงินฯ)และองค์9 (ด้านการประกันคุณภาพฯ)) และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ตามภารกิจในแต่ละส านัก (UBU_P_5.1-7-8) 
การจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุง  
จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบการน าผลการประเมินฯ ไป
ปรับปรุง ดังนี้ 
 

ด้าน ประเด็นข้อเสนอแนะฯ ทีส่ าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
1) หลักสูตร 1. มีหลักสูตรจ านวน 15 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 
2) บุคลากร - จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  กองการเจ้าหน้าที่ 
3) พัฒนานักศึกษา -การสร้างความเข้าใจในการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนพัฒนานักศึกษาฯ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

4) การวิจัย 1. การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
2. การสร้างระบบพี่เล้ียงงานวิจัย  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

5) การบริการวิชาการ - แผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันที่คณะมีส่วนร่วม ที่ก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

6) แผนและงบประมาณ 1. การทบทวนความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้กับวิสัยทัศน์เพื่อปรับปรุง
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายให้สะท้อนวิสัยทัศน์ 

กองแผนงาน 

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยให้ครบทุกหลักสูตรประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

7) การประกันคุณภาพ - การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานตามโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

 

จากแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ ข้างต้น ที่ประชุมมอบกองแผนงานติดตามผลการด าเนิน งานตามแผน
ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป (UBU_P_5.1-7-9) ทั้งนี้ ผลการติดตามการน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ ในส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน หัวข้อ “ผลการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2557)” 
              การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย ได้น าเสนอ (ร่าง) แนว
ทางการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 6 กันยายน 2559 โดยมติที่ประชุมก าหนดให้คณะจัดท าแผน
ยกระดับคุณภาพระดับหลักสูตร และมอบส านักงานประกันคุณภาพฯ ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนยกระดับของหลักสูตร เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
(UBU_P_5.1-7-10) 

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

6 ข้อ 4 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

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

5 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.1-1-1 โครงการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2558 -2559 
UBU_P_5.1-1-2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2558 - 2559 
UBU_P_5.1-1-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 
UBU_P_5.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2560 -2564 
UBU_P_5.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 
UBU_P_5.1-1- 6 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 814 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เรื่อง ยืนยันค่าเป้าหมายตัวบ่งช้ีตามแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 - 2559 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.1-1- 7 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 806 วันท่ี 7 สิงหาคม 2558 เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

UBU_P_5.1-1- 8 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
UBU_P_5.1-1- 9 ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2559 
UBU_P_5.1-1- 10 ตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
UBU_P_5.1-1- 11 บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
UBU_P_5.1-1- 12 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 4 พันธกิจ พ.ศ. 2559 (รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 13/2558)  
UBU_P_5.1-1- 13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 13/2558 
UBU_P_5.1-1- 14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/2559 
UBU_P_5.1-1- 15 รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 
UBU_P_5.1-1- 16 นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
UBU_P_5.1-1- 17 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) 

UBU_P_5.1-1- 18 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2559 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 
UBU_P_5.1-1- 19 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0529.5/ว 54 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2558  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
UBU_P_5.1-1- 20 แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ฉบับปี พ.ศ.  2558-2559 
UBU_P_5.1-1- 21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2559 
UBU_P_5.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559และคณะท างานจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 

UBU_P_5.1-2-2 เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน ความเสี่ยง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

UBU_P_5.1-2-3 รายงานการประชุมการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
UBU_P_5.1-2-4 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
UBU_P_5.1-3-1 หนังสือท่ี ศธ. 0529.5/ว.1373 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทบทวนแนวทางและวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อ

จัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

UBU_P_5.1-3-2 รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2558 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
UBU_P_5.1-3-3 หนังสือที่ ศธ. 0529.5/ว.1409 เรื่อง เชิญทบทวน ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง เพื่อ

จัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับหมาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

UBU_P_5.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558  เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 

UBU_P_5.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 
UBU_P_5.1-3-6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.1-3-7 หนังสือที่ ศธ. 0529.5/ว.194 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

UBU_P_5.1-3-8 หนังสือที่ ศธ. 0529.5/ว.194 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1 (ณ 31 มีนาคม 2559) 

UBU_P_5.1-3-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 2/2559  เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

UBU_P_5.1-3-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
UBU_P_5.1-3-11 รายงานการประชุมสภามหาวิทายาลัย ในการประชุมครั้งที่ ครั้งท่ี 5/2559 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
UBU_P_5.1-3-12 หนังสือที่ ศธ. 0529.5/ว.194 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 2 (ณ 30 มิถุนายน 2559) 

UBU_P_5.1-3-13 หนังสือที่ ศธ. 0529.5/ว.827 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวน ปรับปรุง วิธีการ
ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

UBU_P_5.1-3-14 รายงานการประชุมทบทวน ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความ
เสี่ยงได้ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 

UBU_P_5.1-3-15 หนังสือเลขที่ ศธ. 0529.5/ว.1011 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 30 กันยายน 2559)  

UBU_P_5.1-3-16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ย งระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 3 (ณ 30 กันยายน 2559) 

UBU_P_5.1-4-1 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_5.1-4-1) 
UBU_P_5.1-4-2 ภาพระบบสารสนเทศเพื่อบริการด้านการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร(UBU_P_5.1-4-2) 
UBU_P_5.1-4-3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงตามนโยบายดา้น

การอุดมศึกษาแห่งชาติ (UBU_P_5.1-4-3) 
UBU_P_5.1-4-4 ภาพการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของผู้บริหาร(UBU_P_5.1-4-

4) 
UBU_P_5.1-4-5 ภาพเว็บไซต์ และหน้าจอเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (UBU_P_5.1-4-5) 
UBU_P_5.1-4-6 ภาพเว็บไซต์ข่าวสาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมต่างๆ (UBU_P_5.1-4-6) 
UBU_P_5.1-4-7 ภาพตัวอยา่งค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี พร้อมค าสั่งมอบอ านาจต่างๆ (UBU_P_5.1-4-7) 
UBU_P_5.1-4-8 ภาพตัวอย่างการออกระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (UBU_P_5.1-4-8) 
UBU_P_5.1-4-9 ภาพประกาศมหาวิทยาลัยในการเปิดประกาศสอบต าแหน่งต่างๆ (UBU_P_5.1-4-9) 
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UBU_P_5.1-4-10 รายงานการประชุม - มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_5.1-4-10) 
UBU_P_5.1.5-1 คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร  
UBU_P_5.1.5-2 ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ที่สอดคล้องแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
UBU_P_5.1.5-3 โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 
UBU_P_5.1.5-4 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายจัดการความรู้  
UBU_P_5.1.5-5 สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรยีนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 12 ในวันท่ี 

11-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 
UBU_P_5.1.5-6 สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรยีนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งท่ี 13 ในวันท่ี 

17-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
UBU_P_5.1.5-7 การติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงาน  
UBU_P_5.1.6-1 กรอบอัตราก าลังบุคลากรประเภทวิชาการ และกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)   
UBU_P_5.1.6-2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
UBU_P_5.1.6-3 การจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  
UBU_P_5.1.6-4 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
UBU_P_5.1.6-5 การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแฟลตที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร จ านวน 6 หลัง  
UBU_P_5.1.6-6 การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 

4 - 11 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
UBU_P_5.1.6-7 การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
UBU_P_5.1.6-8 การบริการรถรับส่งส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุตรหลานบุคลากร 
UBU_P_5.1.6-9 การประเมินความพึงพอใจด้านสวัสดิการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี และด้านการสร้างขวัญก าลังใจของ

บุคลากร  
UBU_P_5.1.6-10 การบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรใหม่ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  เมื่อวันที่ 30 

กันยายน 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
UBU_P_5.1-7-1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_5.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2558 วันท่ี 23 พ.ย. 2558 
UBU_P_5.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 28 พ.ค. 2559 
UBU_P_5.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย  

(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน) ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 16 มี.ค. 2559  
(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน) ครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 13 ก.ค. 2559 
(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน) ครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 14 ก.ย. 2559 

UBU_P_5.1-7-5 เว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_5.1-7-6 ภาพกิจกรรมการจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
UBU_P_5.1-7-7 ภาพตัวอย่าง ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
UBU_P_5.1-7-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 

วาระ 1.2.3 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 
UBU_P_5.1-7-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 

วาระ 4.1.2.4 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ค.กก.ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
UBU_P_5.1-7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2559 วันท่ี 6 กันยายน 2559 
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ตัวบ่งชี้ที่   5.2 ผลการบริหารของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่า ในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตาม และสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่
เก่ียวข้อง และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง มีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับใด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 
 
 คะแนนที่ได้  =  
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 
1. ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ (ทุกคณะ) 42.96 ผลรวม 

1.1 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ 4.36 คะแนน 
1.2 ค่าคะแนนการประเมินภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 4.29 คะแนน 
1.3 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ 3.55 คะแนน 
1.4 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 4.25 คะแนน 
1.5 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.52 คะแนน 
1.6 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะเกษตรศาสตร์ 4.46 คะแนน 
1.7 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.49 คะแนน 
1.8 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ 3.65 คะแนน 
1.9 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ 3.51 คะแนน 
1.10 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะนิติศาสตร์ 3.68 คะแนน 
1.11 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะรัฐศาสตร์ 3.19 คะแนน 

2. จ านวนคณะทั้งหมดที่รับการประเมินภายใน 11 คณะ 
3. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 3.91 คะแนน 

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

3.51 3.44 3.44 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

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

4.10 3.91 3.91 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 
จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_5.2-1-1 ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่   5.3 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เกณฑ์ข้อ 1-5) และส านักงานประกันคุณภาพฯ (เกณฑ์
ข้อ 6) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะโดยมีการด าเนินการ
ตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ 3 
- 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน  
มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 ผลการด าเนินงาน : 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และ คณะ 
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตร ทุกคณะ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับคณะตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ปี พ.ศ. 2557  ของ สกอ. ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2558 (UBU_P_5.3-1-1) ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2557 
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร และ คณะ 
กลไกส าคัญของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่หลักในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและ
คณะ  คือ คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานประสานงาน 
โดยมีเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน คือ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย โดยจะมีวาระในการก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ เช่น การมอบหมายหน้าที่
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ (UBU_P_5.3-1-2) การก าหนดแผนการด าเนินงาน (UBU_P_5.3-1-3) การมอบหมายให้
งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยให้ลง
รายละเอียดถึงระดับหลักสูตร (UBU_P_5.3-1-4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเขียนรายงานตามรายองค์ประกอบ 
(UBU_P_5.3-1-5)  
 

แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) การควบคุมคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร – ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ในการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรของคณะ
วิชาให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรทั้งนี้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดท าประกาศแนวทางการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (UBU_P_5.3-1-6) คู่มือบริหารวิชาการ (UBU_P_5.3-1-7) เพื่อให้หลักสูตรและคณะถือปฏิบัติ และได้
พัฒนาระบบ UBU TQF MAPPER (UBU_P_5.3-1-8) เพื่อใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินการส่ง มคอ. 3 ถึง 7 และได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเป็นกลไกในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตรรวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา 
ระดับคณะ - คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่ในการก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในก าหนด 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ - ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน และ
กระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย 
     -  เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ของ สกอ. เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ 
     - จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) รองรับเอกสารการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
และจัดท า Template การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร (UBU_P_5.3-1-9) 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
การติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะนั้น
จ านวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยคณะต้องรายงานผลการด าเนินการให้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาก่อนน าส่งให้ส านักงานประกันคุณภาพฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามล าดับ (UBU_P_5.3-1-10) 
การประเมินคุณภาพ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้เสนอรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2558 โดยด าเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนด ผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อพิจารณาเห็นชอบรูปแบบ
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันปีการศึกษา 2558 โดยก าหนดในมีการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2559จ านวนทั้งสิ้น 85 หลักสูตรและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2559 จ านวน 11 คณะ/วิทยาลัย (UBU_P_5.3-1-11) 
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ โดยก าหนดให้หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย จัดท าแผนปรับปรุง
และพัฒนาตาม (Improvement plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตามล าดับ และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามรอบระยะที่ก าหนด 

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTI5MjM4
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2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ1 และรายงานผลการติดตามให้

กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 ผลการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เป็นผู้ รับผิดชอบหลักสูตรในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพทุกระดับของมหาวิทยาลัย  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เป็น
ประธานกรรมการ รองอธิการดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และ
หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยประสานงาน 
ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนี้ 

- พิจารณาแนวทางการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2557 เมื่อการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 
2558 และน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 
2559 

- ก ากับ ติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยน าเสนอเข้า
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ตามล าดับ (UBU_P_5.3-2-1) นอกจากนั้น ได้รายงานผลการติดตามรอบ 6 เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย
(UBU_P_5.3-2-2) 

- การพิจารณากรอบแนวทางการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ได้มีการน าเสนอผ่าน
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและน าเสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 85 หลักสูตร และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน จ านวน 11 คณะ/
วิทยาลัย (UBU_P_5.3-1-7) 

- การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับต่างๆ ดังนี้ 
1) ระดับหลักสูตร และพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คร้ัง
ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 (UBU_P_5.3-2-3) น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
16/2559 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 ตุลาคม 2559 
2) ระดับคณะ และพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะปีการศึกษา 2558 ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 (UBU_P_5.3-2-4) น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 17/2559 
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 ตุลาคม 2559 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก และระดับสถาบัน โดยมีหลายรูปแบบ ประกอบด้วยทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอ่ืนๆ ตามงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตรและคณะ อาทิเช่น  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

1. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตร 
(TQF) อบรมให้ความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น (UBU_P_5.3-3-1) 

2. ส านักงานประกันคุณภาพฯ มีการสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร เช่น จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน (UBU_P_5.3-3-2) 

3. มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ด้านต่างๆ ดังนี้ (UBU_P_5.3-3-3) 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ การสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. การก ากับมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตร - ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จดัท า 1) ประกาศแนวทางการด าเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 2) จัดท าคู่มือบริหารวิชาการเพื่อให้
หลักสูตรและคณะถือปฏิบัติ และ 3) พฒันาระบบ UBU TQF MAPPER เพื่อใช้ใน
การก ากับติดตามการรายงาน มคอ. 3-7 ของหลักสูตร 

2.บัณฑิต 1.คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 
TQF 

- มอบกองแผนงานและส านักงานบริหารบัณฑิตเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 2.การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- มอบกองแผนงานและส านักงานบริหารบัณฑิตเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนในการน าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.นักศึกษา 1.การรับนักศึกษา - มหาวิทยาลัยจัดซื้อฐานข้อมูลระบบการเข้านักศึกษา  
- เพิ่มกลไกในการรับนักศึกษาโดยการให้ทุนเรียนฟรี โดยมีเง่ือนไขตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย 

 2.การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา เช่น  
- โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2558  ณ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
- โครงการค่ายม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งที่ 20 วันที่  24 – 28 ธันวาคม 2558  ณ  
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ต.โคกสว่าง อ.ส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 3.ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

4.อาจารย ์ 1. การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- จัดสรรทุนศึกษาแก่อาจารย์ โดยจัดตั้งกองทุนพัฒนาสวัสดิการและพัฒนาอาจารย์ 
 

 2. คุณภาพอาจารย ์ - จัดสรรทุนวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการผลิตต าราของอาจารย์ 
 3. ผลที่เกิดกับอาจารย ์  
5.หลักสูตรการเรียน 
การสอน การประเมิน
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

1.สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงฐานข้อมูล REG (ระบบทะเบียนออนไลน์) เพื่อความสะดวกในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนมีระบบการประเมินผู้เรียน
ออนไลน ์
 - มีระบบสารสนเทศ UBU TQF MAPPER เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

2. กระบวนการเรียนการ
สอนและการวางระบบ
ผู้สอน 
3. การประเมินผู้เรียน 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - สนับสนุน จัดหา บริการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น หอ้งสมุดหอพัก
นักศึกษาโรงอาหารสนามกีฬาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษา - กองทุนกู้ยิมเพื่อ
การศึกษา (UBU-SIS)ระบบการขอรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตระบบจัดการ
การเรียนการสอนแบบ Online D4L+Pระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

 
 

 
4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณา 
 ผลการด าเนินงาน : 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปี
การศึกษา 2557 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2558 วันที่  31 ตุลาคม 2558 
(UBU_P_5.3-4-1) โดยระดับหลักสูตร และคณะ - มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณา จัดสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคณะ/ส านัก และหน่วยงานเพื่อรับรู้เก่ียวกับ
กระบวนการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นการจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่ท าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เพิ่มเติมหมายเหตุในตารางระดับคุณภาพของหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มี 2 
หลักสูตร 

3) มหาวิทยาลัยควรมีข้อสรุปจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป 

 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะวิชา ดังนี้ 

1. จัดอบรมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน 2 ส่วน ดังแก่ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 2) นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ
จัดสูตรมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบ มคอ.2-7 และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการหลักสูตร ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 (UBU_P_5.3-5-1)   

2. สร้างระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี
การพัฒนาปรับปรุงแบบรายงานรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (UBU_P_5.3-5-2) 

 

นอกจากนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าในแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะและหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งการด าเนินงานคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และเกณฑ์คุณภาพสู่ความเลิศ (UBU_P_5.3-5-3) 
ดังนี้ 

- โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ 22-23 กันยายน 2558 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ระหว่าง

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 
- โครงการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตรวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
- โครงการบรรยายการน าแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย วันที่ 
28 กันยายน 2559 

จากการผลักดันการด าเนินงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จึงส่งผล
ให้การประเมินคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 “ดีขึ้น” จากปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

1) ภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 อยู่ในระดับพอใช้ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 อยู่ในระดับต้อง
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

ปรับปรุง 
2) จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรจ านวน 85 หลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การ

ก ากับมาตรฐาน จ านวน 78 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 91.76 ของหลักสูตรทั้งหมด ( เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 ซึ่ง
มีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1จ านวน 65 หลักสูตร จากทั้งสิ้น 80 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละร้อยละ81.25 ของ
หลักสูตรทั้งหมด) โดยหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ดังนี้  

- ระดับคุณภาพดี 40 หลักสูตร (ร้อยละ 51.28 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 
- ระดับคุณภาพปานกลาง 36 หลักสูตร (ร้อยละ 46.15 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด)   
- ระดับคุณภาพน้อย” 2 หลักสูตร (ร้อยละ 2.56 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 

3) ภาพรวมของคณะทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับดี ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 อยู่ในระดับพอใช้ 

4) ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 แบ่งได้ดังนี้ ระดับดีมาก 1 คณะ 
ระดับดี 8 คณะ และระดับพอใช้ 2 คณะ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพ ดังนี้ ระดับดีมาก 1 คณะ 
ระดับดี 4คณะ และ ระดับพอใช้ 6 คณะ  และหากพิจารณาคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ พบว่า มี
ถึง 10 คณะที่มีคะแนนเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกับ ปีการศึกษา 2557 (UBU_P_5.3-5-4) 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงาน : 

ปีการศึกษา 2558 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร 85 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน จ านวน 78 หลักสูตร (ร้อยละ 91.76) และมีหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานจ านวน 
7 หลักสูตร (ร้อยละ8.34) (UBU_P_5.3-6-1) ดังนั้น จึงไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินฯ  
 

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

4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

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

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.3-1-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 10/2558 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2558  
UBU_P_5.3-1-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 

วาระงานมอบหมายหน้าที่ผูร้ับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ีในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
UBU_P_5.3-1-3 การก าหนดแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
UBU_P_5.3-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2558  วันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2558  
UBU_P_5.3-1-5 ภาพกิจกรรมการจดัประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเขียนรายงานตามรายองค์ประกอบ  
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.3-1-6 ประกาศแนวทางการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ  
UBU_P_5.3-1-7 คู่มือบริหารวิชาการ  
UBU_P_5.3-1-8 ระบบ UBU TQF MAPPER  
UBU_P_5.3-1-9 ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)  
UBU_P_5.3-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย  

(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน) ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 16 มี.ค. 2559  
(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน) ครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 13 ก.ค. 2559 
(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน) ครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 14 ก.ย. 2559 

UBU_P_5.3-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 
วาระ 1.2.3 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 

UBU_P_5.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย  
(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน) ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 16 มี.ค. 2559  
(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน) ครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 13 ก.ค. 2559 
(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน) ครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 14 ก.ย. 2559 

UBU_P_5.3-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 
วาระ 1.2.5 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน 

UBU_P_5.3-2-3 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันท่ี 14 
กันยายน 2558  

UBU_P_5.3-2-4 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันท่ี 19 
ตุลาคม 2559  

UBU_P_5.3-3-1 ภาพกิจกรรมการการสนับสนุนของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
UBU_P_5.3-3-2 ภาพกิจกรรมการการสนับสนุนของส านักงานประกันคณุภาพฯ 
UBU_P_5.3-3-3 ภาพกิจกรรมการการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวม 
UBU_P_5.3-4-1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2558 วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 
UBU_P_5.3-5-1 จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการหลักสูตร ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 

(UBU_P_5.3-5-1) 
UBU_P_5.3-5-2 สร้างระบบและกลไกการออกแบบหลักสตูรสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัย (UBU_P_5.3-5-2) 
UBU_P_5.3-5-3 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าในแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะและ

หลักสตูร 
UBU_P_5.3-5-4 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 

2558  
UBU_P_5.3-6-1 ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีปีการศึกษา 2558 

- 93 - 
 

ส่วนที่ 4  
ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการการประเมินตนเอง 

 

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51 – 2.50  การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนนิงานระดับดีมาก 

1. การผลิตบัณฑิต 5 3.80 5.00 2.68 4.06 ด ี
2. การวิจัย 3 4.34 5.00 4.62 4.65 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 
- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 3 - 4.50 3.91 4.30 ด ี
รวม 13 3.98 4.86 3.73 

4.40 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี 

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลกัสตูร 
 
ตารางการประเมินตนเองรายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   4.06 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.50 2.68 2.68 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
51 

366.5 
51.80 5.00 

707.5 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
32 

221.5 
31.31 2.61 

707.5 
1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   4.65 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
4.00 

47.74 
4.34 4.34 

11 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 

- 94 - 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

4.20 
50.77 

11 4.62 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   5.00 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ   4.30 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

5 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

5.2 ผลการบริหารของคณะ 
4.10 

37.11 
3.91 3.91 

11 

5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

ผลประเมินในภาพรวม   
4.40 

ระดับดี 
 
 
 



 


